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VOORREEDEN E^W<^^

Tot den

,
L E E S E R E.

NAademaal een Beeld waarelik geen Beeld is , dan
voor foo veele het ons ietwes vertoond ^ ofte af-

heeUiy dat buiten den Beelde in fig felven mooffc-

lih^y waarhaftig ende goed is ; ende dat daar en

boeven met den Beeldt eenige vergelijkenifle heeft :^ Soo
is in ons een ^ Denkbeeld geen Denkbeeld^ dan wanneer
het ons in onfè gedagten een foodaanig weefen verbeeld,

dat buiten onfe gedagten in fig felven kan beftaan , ^ dat

is , het en zy het in fig felven in der daad mcogclik, waar
ende goed is. ^ Ende foo lange wy daar van nictwes meer
denken oftcfeggen, foo hebben wy daar omtrend niet ge-

dwaald 5 maar foo haaft wy denken, feggen, ofte ontken-

nen, dat ook ietwes foodaanigs buiten ons is,^ ofte niet

is, foo kennen wy daar omtrend groovelik dooien.

Sulks indien wy ons willen 'verjeekeren^ dat wy ons in

het naarvorffen ofte ondekken der waarheid van het wee-

fen ofte niet wecfen eeniger faaken, niet bedriegen j het

onfe pligtis, welte onderlbuken of de faaken, welkedoor

onfe Denkbeelden aan onfer Stele vertoond werden -, ook

I waarelik in onfe gedagten moogelik, ofte ook buiten onfe

^gedagten foodaanige zijn , als fy ons fchijnen te wecfen j

£Q ende kan die onfe twijfeling niet weg genoomen werden
^ dan met, ofte wanneer, ende foo lange, als wy klaar en-

^ de befche/dendül^begTÏjpcn i dat die faaken alfbo buiten

^
*

5 ons

^ a Bealitasveritoi& bonitas ohjc£liva. b Uea. c ^ifi posfit eMjInc.
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V o o %^E E V E N. /
ons zijn, ofte niet zijn : of wel om met andere woorden

re fpreeken , dat die faaken opmalkanderen foodanig paf-

fen, dat het een van hec anderen kan werden gcf.gr, (on-

der dat fy malkanderen in onfc gedagten vernietigen , ofte

dat met der waarheid het een van het ander gefegt werd.^
'

Dus is voor ons valfch ende onwaar, dat een Drie-bouk»

Rond is, om d2.t ten Drk'hoiik^%tQnT>rie'houk^ïSi indien,

hy rond is-, ende een Rond^^Qn Rond is, indien het een

Drie-houk^is. Sulks wy die woorden des niet te min uit-

brengende ofte hoorende,gantsgeen Denkbeeld g daarvan

hebben konnen ; ende feggende efter,dac wy het "j^eeteni

OÏX.Q geloo'üen i onwaarheid fpreeken, ende ons felven be-

driften. Dus is voor ons waar dateene Roos kan ^j/w,ofre

een Bloem is, om dat een Roos to. zijn
-i
ende een Bloem te

weefen door bequame 'Denkbeelden .^ inonfe gedagten wel

by een gevougd kan werden , ende werd by eene Roofe, ^

Ende het IVecJcn ofte de /%^r/j^/W dergcfchaapene faa-

ken , voor foo vecle die in onfe gedagten 'vertoond werden,

ofte buiten ons zijn , dus uitgevonden hebbende-, foo kon-

nen wy voort treeden om te onderfouken, of die faaken

g^oed ofte quaad zijn, niet in haar eigen felfs, want, gc-

lijkvermeld is, in foodaanigen fmne alles dat is, ook goed

is-, maar of fy ten opfigte van ons, ofce eenige andere

Menfchen ,
goed ofte qu-iad zijn ; dat is of fy ons endecc-

nigcn anderen Reedcniijken Schepfelen eenig goed ofte

qiiiiad (taan aan te breng n. Ende een van beiden vaft

gefteld wcefcnde, foo kan men wijder onderfouken $ of

é^x. goedf ofce dat quaad is, ten opilgre onfcs Lighaams^

ofte ten opllgce onfer Siek^^ met ons te -vhycn ofte te

qmtjen ende te fmerten, amgenaam ofce onaangenaam re

zijnj

( Pr<id'u\ttunivere de fubjeHiod'ui pojfe ,aut dici. g Idca. h Sie Rai.

Vcfcdïtcs UeditMien, i P/;//iVf Aut Naturalitcr,
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zijn 5 dan of, het zy wy , ofce andere Menfchen , daaf

meede bevoordeeld werden.^

Het gunt onfen Lighaame ende on^zt Stele aangenaam

ofte fmertelik is, gevoelen alle Menfchen aanftonds voor

Miet teegenwoordigen. Ende isons daar omtrend niet, dan
die eene voorfigtigheid noodig , dat wy feer wel op mcr-

^ken, of het gunt voor het teegenwoordigen ons Ltghaam
ende Stele ftreeld ende aangenaam is, ofte quetfl: ende on-

aangenaam is ; niet wel voor het /öc'^>^<7ö;»^ri^^, feerfchaa-

delik, ofte in teegendeel feer heilfaam foude werden : wanc
indien iaa , foo leerd ons de Reeden , dat wy niet alleen

gaarne eene kleine vreugde voor het teegenwoordigen be-

hoorden te willen ontbeeren j om daar naa eene veel grooi e^

re te genieten-, ofte een feer groot quaad te ontgaan: maar

leerd ons de reeden ook, dat wy feer gewillig behoorden'

een hfe'm quaad op ons te laaden', om een groot goed te ver-

krijgen : endedac wy uic twee quaaden het een lijden moe-
tende, altijds het min/ien behoorden te kiefen.

Endeoovermits alle Menfchen dit voorgemelden genoug-

faam op eene ende defelve wijfe begrijpen; foo zijn door

de Oude Wijfm veele verfierde H
iflorten ^ Vergelijkentjjen

ofte Apologen-i parabolen ende Fabulen bedagtj om den

Menfchen fulks wel te doen begrijpen, ende ook wel te doen

onthouden. Maar om dat alle het gunt ^ naar Secden ofte

Land'hf^ftiers-Regt , goed ofte quaad is , door de verfcheide-

ne Opvoedingen^ ende daar uit ontftaande teegen malkan-

deren ftrijdende Herts-togten der Menfchen, foo verfchei-

dendlik van haar werd begreepcn ; dat de een fegt "^ voor

hem ofte in het gemeen goed te weefen het felfdcn , dat de

ander mecnd voory^ ofce in het gemeen quaad te zijn j en-

de
k Numfit Bonum tnalam Morale& PolUic9j^Hm, 1 Moraliter, ^tt Pa- •

lin(€, m Pnyatim aiit Fubitce,
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de naademaal dat die tccgen ccn flrijdighcid figdaageliks

oopenbaard in alle ^emcene ommegangen der Menjchmy

alsook omtrend de Regeeringcn van Landen^ !^ teedeny Huts-

gefiiinen cndc tierken : Soo is in dcefcn den Menfcbcn feer

noodig, dat fy werden geleerd haare Voor-oordeelen, qua-

1

de Gewoonten ende Herts-togten afte leggen , te verande-

ren , ende te bedwingen , foodaanig , dat fy niet meer door

de felven misleid, vervoerd jCnde verrukt werden , om het'

qiiaaden in fteede van het goed,en te verkiefen j ende daar en

teegen het goedm , in plaatfe van het quaaden te verwerpen.

Ende oovermits wy Kinderen gebooren werdende, alle

die verfcheidene Opvoedingen , 1/oor-oordetUn^ Herts-togten^

ende Geduoonten^ noodwendig onderworpen zijn; endewy
der felven deugdclikheid ofte fchaadelikheid niet konnen

onderfouken,dan als wy tot eenen rijpen Ouderdom geko-

men zijn. Sulks ofwy fchoon na een rijp ooverbg >ons oor-

deel omtrend het gunc ^jüaar ofte vaU is, mogten hebben

verbceterd j wy des nicc te min omtrend het goeden ende het

qnaden , te verkiefen ende te vermijden , door die voorgaan-

de lange gewoonte van onfe Herts-togten geduurig in te

volgen, foodaanig fouden konnen werden verrukt , dat wy
het qnaden voor \vzzgoeden verkiefen, ende het goeden voor

het quaden Aerwerpcn fouden : Soo is oi^s infonderheid

feer noodig, dat wy,geduurendc ons geheel /^l^•.7i, alle onfe

Herts-togten wel onderfoukcn , bedwingen ende leiden >

ten einde fy ons ten goede ende niet ten q-iade flrekken.

Onder welke Herts-togten alfooinfonderheid uitfteekc

onfe eigen felfs liefde , ende dat die ook by(onder lik die wij-

fe oordeeleny ende /j'^ï/é-w, aan welke wy gewoon zijn, onsfeec

doed lieven •, ende dat wy daar oover van anderen beeter

onderrigt ofte berifpt werdende, fchijnen verminderd cn^ie

beftraft te zijn; foo werden in het gemeen de Menfchen
daar



daar door fdden wijfer ende l^^eter, maar wel misnougd,
ende toornig op den grenen óïc haar dus onderrigc. " iin-
alfoo daarenboven die goede onderrigtingen, alsgegrond
weefende op eenige foo generale Regulen van ^/oed ende
qtiaad te zijn, dat die in fig felven ons nietwes lighaamc-
4iks ofte figureliks in het bylbn der, maar ietwcs dat beiden
o^i gecfieiike ende lighamclike Saken ° moeten ende kon nen
vertoonen •, foo maken deefe Onderrigtingeny alwaare het al-

leen daarom , felden groote indrukfelen op onfe herflenen.
Ende bevinden wy daar beneevens in ons felven , dat \vy

onfe eigene gedagten , wanneer fy ons nietwes lighaameliks
verbeelden, feer fwaarelik in onfe geheugcniflè printen

,

ende onthouden konnen, dan wanneer wy dieaan woordev-i

daar op flaande, koppelen -, op dat wy die woorden in onfe
geheugenifl'e geprent hebbende, daar naa op die voorden
denken, ende ook wcederom der felve Suaken inda^^tig

werden foudcn. Jaa dat meer ïs , alfoo wy van onfer kinds-
heidaan, gewoon zijn alle Saakcn onder eenige lighaame-
lijke Verbeddingen P te bevatten ; Soo bevinden wy desge-
lijks , dat ^it onfe Gedagten ende Woorden eenige Saaken
beteekenende, geene diepe indrukfelen in onfe herflenen

ofte geheugcnifl^e maaken , dan wanneer wy die beiden
koppelen aan eenige Figuren ofte l^^erhecldingen^ die daar
meede foodaanigegemeenfchap hebben, datfy ons ten al-

len tijden, alswydcsbegecren, aan die felve Saakcn wee-
dcrom konnen doen gedenken. Jaa, wy bevinden daage-
hks in ons felven , dat wy op die lighaamelijke Figuren of-

te i^erbeddingen naaweliks konnen gedenken, fondermet
cenen indagtig te werden der Saakcn , aan welke wy

^^
die

n TactÜA afpers, ,
qiundo tiimium ex vero traxeve acrem fui memoriam re*

linquimt. item Afi)£r,i qiu profitura jncunda qu£ Ufura, C.Tacir,

ü IransfceidcmHlia, p



die voormaals mcc onfc gedagtcn gekoppeld hebben.

Eindelik bevinden wyook, dat onfc Et^en-iiifdè cndc

verkeerde Ei-rgierigheid ons gemeenelikfoofeer vervoeren,

dat, hoewel wy ons eigen felven feergaarne wel leeren, endc

ten deugden bcweegen , ofte van onfc gebreekcn affchrik-

ken willen , wy des niet te min fecr noodc verdraagen

•lat het een ander doe.

Ende infonderheid bevinden wy feer waarhaftig te wce-

fcn , dat veele Menfchen> ende booven allen de groore of-

te magtige Heeren , het feer eevel neemen , ende harde flaa-

gQn gceven ofte doen vallen, op denkoppe dergeenendie

haar naar waarheid ende nuttigheid der faaken,onderrigt,

leerd, berifpt, ofte beftraft , wanneer haare gebreeken in

het byfonder, ende voornaamclik eeniger groore Heeren

berifpt ofte beftraft werden. In gevolge van het welken

onfe Spreekwoorden ontftaan zijn : ^ Dat daar nictwes lig-

ter is om doen , dan eenen anderen te berifpen ; ende niet-

wes fwaarder om draagen , als berifpt te werden.

Dïe my fe'td

Dat my misfieidj

Het ü mijn Vïiend , ai is 't my leid,

Den aard der Menfchen , ende infonderheid der groore

Heeren , oover fiilks aldus zijnde > foo konnen wy de ree-

denen feer wel begrijpen, waarom de Hillorie-fch rij vers,

wanneer fy de gcfchiedeniflen harcs tijds met alleomftan-

dighceden van "Perjooneriy Lnjigten y Tijden ende 'Viaatfen t

naar waarheid verhaalen ; des niet te min , '\x\ üeedc van de
geenen die aldaar gemeld werden, in het gemeen, cndc
infonderheid de Magtigftcn van dien , daar door wijfcr en-

de beeter te maken , de felven feer verbitteren > ende waar-

om ook de andere Leejers^ Welken die gefchiedenillcn of-

te

ZiAdion liomeijt^ti , éminmjldi factUmeJi re^rebendre (luam imitari.



te faakcn niet eigendlik aangaan , door die vcrfcheiden-

heid dcromftandighceden, die Saaken alleen op depé-r-

foonen.wt\kt aldaar gemeld werden/eer wel, ende fig fo wel
niet , konncn ter haarer onderrigtinge toepaflen 5 dan of {^
fonder die byfondere omftandigheedcn waren befchreeven.

Door alle welke Reedenen , de Volkeren die van oiids

nieefi: onder Tyrannen ende Dwingelanden in het Oqfien
geleefd , ende dien volgende gcvree(3 hebben, met de waar-

heid ende nutcigheid der menfchelike Saaken te bef.hrijven

ende te leercn , defelve Tyrannen te vertoornen ; genood-

faa^t -> cndQ do v?ye Grieken ook daar na vrywillig ten raa-

de zijn geworden , de Menfchen in het gemeen van der

Waarheid te onderrigcen, ten Deugden ne raaden , ende
van haare gebrceken af te fchrikken door verfierde Hijlo^

rimy Afoiogen ^ Vtrgetij kenïfJ'jYi'^ parabolen Qndc Fabiilen\

om door dat middel de Menfchen tegelijk te leercn ende
te vermaaken , fonder opgemelde afkecrigheid der Men-
fchen , ende de verbitteringe, ofte haat der groote Heeren
onderworpen te zijn.^

Gelijk wy datoovervloediglik fien konnen in de Heilige

Schriften des ouden en des Nit'-jüen Tejlaments^ welke eerft-

maals van ende voor die Oojierje Volkeren geformeerd zijn,

ende daar naa ook allen anderen Volkeren zijn voorgedraa-

gen geworden . Alfoo die Heihge verfierde Hijiorun^ /Jpotc-

gni^ ^Parabolen , Fergeli/keniJleny ende Fahulen , in dien alle by
een vergaadcrd , ende naar waardie van dien, behoorehk
verklaard waaren j foo veel in getaale , ende foo faurijk^ van
alle goede Leeringen ende Vermaaningen fouden weefen j

dat daar van een der aldernutfte Bonken gemaakt foude kon-
nen werden ; naademaal het fclven by alle Seöien der Joode^i^

Lhrijlenen QndQ Mahometanen^ jaaaan allen Menfchen Teer

* ^ 2 aan-

r Ef docere yol-um & ddecitiïc Po'éta.
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aan^^enaam, endc aan niemanncaanftootelik foude, ofte

behoorde te wecfen. Gelijk wy in d^Q^QW een eenig Sraal-

ken hebben gegeeven , met de Heilige F a b u l e der Boo-

rrien die cenen Koning begeerden, endeden gants onnutten

^Doorn-bos tot die hooge fVaürdigheid verhieven j om dat

de andere aller- vrugtbaarfte Boomen weigerden die Hoog-

heid aan te neemen j voorwendende dat fy opende in foo-

danige hoogte ftaande, voortaan harefeer heilfame vnig-

ten niet meerdraagen ende voortbrengen fouden konnen.

Maar om volgens ons voorneemen nu niet meer van de

verllerde Hiflonen te fpreeken , gelijk die ons dooreenige

Oojhrfche Volkeren , ende vervolgens door de Grieken en-

de Larinen , Homertisy Üvid'ms , &i\ als ook eindclik door

oncindelik veele Rcmans , die by allerlei Volkeren ofte in

allerlei Taaien werden voorgedraagen -, Soo fullen wy nu

alleen van deFABULEN fpreeken, met die gedagten, dat

alle het gunt wy daar van feggen fullen , metfeer kleine ver-

anderinge, van daar wat hy ofte afiQ doen; door den ^c-

fcheiden Leefere ook op alle Jpologen , Tarabelen ,.ofte Fer-

gelïjkemjfin, fal konnen werden toegepafl. Sulkswyook
infondcrheid, om foo kort te zijn als een Voor-reeden vereid,

feggen; Dat de aard en het wecfen aller Fa bul en hier

in beftaat : Naamendlik, dat fy verhaalen gants on-^'aar^

fchijnclike Saaken , met Beejkn ofte Tlanten^ ende andere

fpraakcloofe Schcffi/cn^tQ doen fpreeken, eenc foo korte

reeden , dat die de geheugenis eenes gemeenen Menfche

niet te booven gaat •, ende dat daar in foo generale ofte ge-

meene Verbeeldingen ofte Ümllandighceden werden ter

nceder gcil:cld,datyder Lcefer die l^'ergelijkerJn'Jtn met op-

gemelde Beelden^ fcer ligtelik maken , alsook ligtelik toe-

paden kan, ende gaarne wil, op foodaanige lljne ofte an-

dercr Menfchcn voorvallen ende faakcn, naar ende ais hem
da:
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dat geliefd te doen j alfoo men van alle menfchelijke faakeii

niec der Waarheid fegc, dat fy twee Hand-vatten^ eene

regtt Qcncllinkje hebben j ende men van alle Oude Fa b u-

L E N met meerdere reedenen kan (eggen , dat fy ontallik^

veele aangreepm hebben : Sulks nieman behoorde te ver-

moeden , dat alhier door ons eenige F a b u l op hem alleen

gemaakt zy, ende uitgelegt behoorde te werden : nemaar
alfoo de Leeringen ofte Uitleggingen van dien oneindig

zijn , foo kan een yder voor fig felven de befte toepafling

ende uitlegging maakcn.

Ende willende Menfchen dus ook hetfelven allerliefft

op (ig felfs uitleggen , duiden ende toepaften , om dat die
s F A B u L E N der Ouden fig onthouden, van nieman in het

byfonder, ofte ook in het gemeen icherp endeftuurs te be-

ftraften , ofte te gebieden j maar door een kluppel in het

honderd te werpen , naar men fegt, dat is al fcherfende en-

de al hggende, de Waarheid feggen, ende de Menfchen
door haare aangenaamheid beweegen, foodaanig, dat der

Fa B UL EN lighaamehke Fignrev^ waar van fy fpreeken»

feer ligtelik in onfe Memorie ofte Geheugeniilè geprent,

ende (eer lange onthouden konnen werden.

Ende ofwy nu met deefe onfe mee(t oude Fa b u l e kj

wat breeder ofte omftandiger uit te drukken , ende defel-

ve meteenige onfe nnvi'e Reedenkaavelingeteverklaaren,

opgemeld oogwit aller Fa bul e n hebben getroffen ofte

nietj moet de Leefir oordeclen : alfoo ons niet vouc^d,

meer daar van cc feggen , dan dat wy , foo wel in de F a b u-

L E N , als in de /^/ ; k'.udrmgen van dien , gctragt hebben , de
Menfchen generale ofte gemeene Waarheeden te leeren

,

**
3 ende

briifitiemfttgttam'ia capt^it jltwiDia y mutatouomine Jt'ff Fabula hay-

ïAtM Hoxxi, Confdm ipje jiljidcfe pitat omii'iadni, Cato.
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cnde alle Deugden aan te raadcn. Gelijk wy meede nu

daar en booven goed vinden te feggen , dat ons yoorneewen

geweeft is,veele gemecnc Dwaalingen der Menfchcn, foo

hüoges- alslaages-c5Vtf7;<^j, fonder cenig ondcrfchcid ofcc

cenlge Stand tcontfien, aan te wijfen, endealle Menfchcn

ook van veele Ondeugden ofte Gebreeken af te fchrikken ;

fonder dat , het zy met onfe Fa b u l e n , het zy met de

ferklaanngen van dien , cenige Menfchcn , van wat ftaate

de felven ook fouden mogen vveefen , in het uyfonder , dan

die alleen, welke aldaar met yiaame werden genoemd, ge-

meend zijn.

Sulks indien des niet jeegenfl-aande ecnig Leefer decfe

Fa BUL EN, ofte ook de Verklaaringcn , daar en boven

op eenigen Menfche in het Lyfondcr mogtc koomen toe te

pafTen : het felven des opgemelden Leefers gencegendhee-

dc , ofte onkonde , ofte ook wel aan de faaken felïs, welke

met die Faeulen foo grooteoover-ecn-komft mogteil

hebben, toegefchreeven behoorde te werden. Ende ook

nieman diefoodaanigcgemeene Dwaalingen ofte Gebree-

ken , als door onfe opgemelde Fa b u l e n cnde Verklaa-

ringcn aangevveefen ende berifpt werden , in het byfonder

ondcrhaavigis-, den Schrijver e deefcs, maar aan fig felven

die fijne, ofte ook anderer Menfchcn tocpafling wijten

moet. Gelijk meede de felve Lee/er, wie hy zy, behoorde

te wccten , dat ^ het de allerhooglte ofce uitcrfte rr,:p der

Tyrünni'j oitc 'Dwinge/ü7jd/e foudc weefcn
,
geene Fa bu-

LEN, ende de gemeene Verklaaringen van dien, te wil-

len gcdoogcn , felfs wanneer die niet dai> door cene fcer

generale Reedenkaavelinge, uitgelegd, ende de Uitleggin-

gen niet dan met oude Exempelen ofce Voorbeelden , bc-

vefligd werden.

Wijders
l Or: ViniitcmumiinohiuYMli. L.V'iycs SjinhQldHeroka.
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Wijders moeten wy den Leefere feggen , dat E s o p u s

met ydere fijner Fa 3 u l e n, niet eene deugd ende doo-
lingoftc gebrek der Mcnfchen aan wij fd ofte berifpt-, ^ndo.

^ dat ook fomtijds met verfcheidene van dien , cene ende de
felve -'Deugd fchijnd geleerd, ofte het felven Get>re\ beflraft

te werden : Sulks wy ook fomtijds niet dan eene Fa bu l
» te gelijk, ende fomtijds veelc van dien aan een koppelen-
de, voorgedraagen , ende verklaard hebben > om te vermij-

den dat niet een , ende h^tjelfden te meermaalendoor ons
wierde gefegt. "

Ende wel infonderheid zijn door ons vcele F ab u len
aan een gekoppeld, om dat in onfe gedagten quam, dat

naar den gemeenen aard der Menfchen, het leeven der

felveruit veele ^ji^erken en ^^^rr^'^cT;, welke eene onderlinge

grootegemeenfchap, aan een koppelinge , ofte gelijkenife

met malkandeten hebben j beftaat. Sulks wy ook uit dien

hoofde teraaden zijn geworden, fomtijds verfcheide Fa-

B u LE N te gelijk voor te draagcn , ende te verklaaren , ttïx,

einde het geheel leeven foodaaniger Menfchen , ende hoe
fy gemeen elik dat leeven ooV eindigen y aangcweefen mog-
te werden. Ende meencn wy ook het felvcn gedaan te

hebben in foo korte woorden, dat die F abu len gefaa-

mentlik, in onfe Memorie bequaamelik gedrukt ofte van
ons geheugd konnen werden.

Dit is alle het gunt datwy den Leesere te feggen,

ende waar van wy hem te waarfchouwen fouden hebbcn,ren

waare wy eindelik nog goed vonden te feggen, dat de
Waan-'i^ysheid ons niet foo wijd vervoerd , dat fy ons doed
ineenen,dat wy in de Uitlegginge aller onfer opgemclde Fa-

B u L E N, de aller- klaarde ofte befte Leer ofte Sin fouden heb-

ben aangewefen j nademaal wy feer wel weetcn, dat van alle

oude
u Ne »MiU tqmtA Lcólorcs & Magidrum oauUt, Jiivcnal.



VO O^^EED EK.
oude tijden af, door vcele wtjfe ende geleerde Mannen

,

feer veele endc vcrfchetde Lccringcn ofrc Vermaaningen,

d.iar uit getrokken ,cndc aangewcefcn zijn ; endedat des

niet te min , nog altijds nievve , uit de felve Fa e u l e !9

vloejcnde, aangewecfen konnen werden. Ende vougcn
wy cindelik daar by, feer wel indagtig te zijn, dat het

ook eencn ydere niet min dan ons vry (laar , fulks te doen :

Jaa meenen wy , dat het feer te beklaagen is, dat door ge-

breekc van fulks te doen , foo omtrend de Seeden der Men-
fchen, als ook omtrend de Regeeringcn van l/rye Lnndei:^

isteedirii Huügefinnen^ ende Kerken ^ nu eenc veel grootere

onweetenheid heerft, als ten tijden é^t Egyptife^Griekfe

ende Litinfe y,ye Repnbükcn gedaan heeft.

Gelijk wy in gevolge van dien , om niet van oudere tij-

den tefpreeken, konnen aanmerken, dat byfondcrlik in

deefe onfe Eeiz^e de Ee}ihoofdige Eeie.ring^ foo in K^rke
^hinStanti ter onderdrukkinge vecler l'rye Repnbliken^

foodaanig is doorgedrongen, dat indien geduurende nog
eene volgende Eeuie , met die felfde treeden by den Z>X7«-

geUndin werd voortgevaaren , ook door ^q,\\q.c.\ Europa al-

le heilfaam e KemïtJJhi^ fVtitc7ijchappen^ goede Koiiflen^

^Deugden ende Rijkdommen der CMcifchtti , jaa de Men-
fchen felfs in gctaale ^ verminderd liaan te werden >^ Ee-
ven gelijk wy dat nu in CMuskovien^ CriekinUnd'i Tur.
kieuy 'Pirfien^ Indien ^ &c. fien j ten zy God Almagtig
fulks wonderlik verhoede. Niji Dominjs provident &
Deus aliquis ut ajuht e Machina cxtirdat ut iminici d:[fipeii-

tur ^ c^ avcrtatur Omen, Ne fint b.c ultimo Batavorum
Frifiorumque de fua Libcrtate Publica Voces.

X VAcm Y^enf re^uare vumdv,

T, C. T.
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S I N R Y K E

F A B U L E N.
^oe eenen andere V gunt gy wild

dat u gefchiede.

Se^judtce nemo ru/cenj ai/olT^Uur .

1. De Gier'Valk, ende fyn Gewijfe.

E Gier-valk £\]vi lecven ooverdenkcndc, endc
wectcnde dat hy bequaam was om fecr hoog
cndcfncl, als een Geefly ten Heemele te vlie-

gen, ende dat hy des niet te min liever hadde
gewild als een fnood Beeft langs der Aarden

luftcn te volgen , met te dooden endc te ceten alle

A ande-
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andere mindere onnoofele Vogelen -, Soo quam hem on-

der anderen te binnen , dat hy Duiven ende Lee-^ertkurh

die niemand befchadigden, hadde gedood : Jaa dat hy
eenmaal .den kleinen foct fingenden Magteganl ^cw^^ngtn

licbbcnde , wanneer die feide , jongen te hebben, die,

fonder haarc yoorforge , ook fterven fouden moeten ;

derhalven fccr ernnig'voor haar leeven bad-, endc daar

by vougdc , dat fy , weegens haaro kleentc , hem feer

wein ig^46©edreliT-roudc.ik.ekkaUJÊUide dc^r ^^ daarom haar

ook het leeven hadde belcoFdV^ onder voorwaarde, dat fy

voor tjeni' in het byfonder een ooverfoocdcLinkcn moe-

flc fingeiij Soo quam, i.^gg^n >vy, den Öteï-'^a^k te voo-

ren , |ac d^e oiïnoofclc'dic V;^cl^^^ encje dat liy

des niit te min onder voorgeeveii dat' heVdeuiiken niet

foec g^noug gefongcn was , maar waarelik alLeïl om foo

een getfifig lekker beetjen-te genieten ,^ haar vcrilonden

had. Sutks by fig belbedelS'fie-ndcmcCibo vcelér onnoo-

fcler dieren bloeit \v<:ik hy mgórddadig vfergooten had,

voor nam fig te beeteren , ende tpt dien einde een (lil

ende afgefonderd leeven teieiden \ om haeu van fijner

voorgetande boosheid te doeüwrri^Iaar fig daar oover van

fijne Mdd€ers..:be(pQe4k>ft4&TT--^v3^Vvc^^^^^ dut hy

de onnoofele rogeien'^'^oviró^i ty- hem- npg- foo niet be-

trowden, tot geeneniewe Makkers konde verkrijgen , foo

viel hem deefe niewe wijfe van leeven al te moejclik, en-

de begaf hy lig weedcrom tot rooven ende bloetvergieten
,

rot dac hy eindelik foo feer beelig zijnde mee eénen on-

nöofclcn Vogel te verflinden , dat hy den aankoomendcn
y^ö^r/.2rfr niet verm-crkende, daar van gevangen wierd, en-

de ellendiglik (lorfj'alseen oovertiiii^dc van vcrfchcidecu-

veldadcn, die liter nda niec meer barmhcrrigheid te hoo-

pcn cndc cc^ vertvagten had, als hy aaii mi deren- bad bc-^

weelcn. l'it-
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Uitlegging der Woorden.

GiE R-VALKEN z^j?^ Menfchen vanfeer groot ver-

Jland ende magt , die fig gewennen 9 *van Roven ende

Moorden der Eenvoudigen ende der Sm^^fp.Je ' lee-

ven, '^-'
::? -j-" "^

Duiven, Leeweriken, Nagtegalen, zijn

menfchen van gering verjland^ die haar Ieeven naar de

mate haarer kennifje ten voordeele van haar felven ah ook

van andere menfchen aanflelLn , ende die haar Icevens-

middelen fouken , fonder andere menfchen te befchadi-

gen.

DE Oude M'ijfen Iceren ons , dat onder Go.des o;ieindcIik veelc

fchepfelcn, infondcrheid dit onderfcheid moet aangemerkt
werden, ten ierjien^óüt eenigc zijn Geefteiii wiens weefen bcflaac

in vernuftig cndeReedenkaavclendC) als ook onflervelik te zijn,

welke derhalven vry zijnde van alle lighamelike bewcegingcn nog
«eten, nog drinken, nog voortteelen. Ten Tweeden yd^ii eenigc

zijn domme Beefien, welke niet dan konftige Ughamen zijnde, alle

lighamelike bewecgingcn, veranderingen ende eindelik der dood
onderworpen zijn, ende derhalvcn onderwijlen met eeten, drin-

ken ende voortteelen fig felven voeden ende onderhouden moe-
ten. Ten Derden^ dat ecnige zijn Menfchen beftauide uyt Geejl en-

de Beeft , door Goodes oncindelike magt ende wonderlike goed-

heid, fo wijfclik, by een gevougd, dat fy als Geeïltn haren Schef-

fer kennen ende eeren konnen» ende daar en tecgen ook als Bee^

j?f« alle veranderingen ende der'fterfelikheid ondi-rv/orpcn zijn-

de, midderlerwijle doorcctcn, drinken, flapen, kleedercn, wo-
ningen , voorttcclirge,ó"f. fig felven onderhouden mogen. Het
welk) indien beiden gefchicd,foodanig dat defe menfchclike Gee^

ften, ofte Stelen in menfchelike lighaamen woonenden,ende gcfaa-

mentlik eenen Henfch uitmaakendc
, gedurende die verecnigingc

des L'tghAami met dcwGeefte^ Godcs wijsheid ende goedheid oover-

A 2 den-
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denkende, fig hier beginnen gelukkig te maken, tot dat fy eïn-

dclik van haar {lervelik lighaam ende v.m alle ongemakken ende

forgen, daar uit ontftaande, ontflagcn werden j {y ook alsdan in

der eewighcid Godcs wonderlike Wijsheyd , Goedhei J , ende

Magt, met volkomen Genougen ende Vreugde oovcrdcnken Tul-

len. Ende weetcn wy daar en tcegcn, dat Menfchen die in dit lee-

ven haaren Geefl ofte Stele hebben laten aftrekken van die goede
Ceeflelike Bedenkingen, om in teegcndcel fig in het geheel oover

te gceven aan alle lighamclike JVelluften , voor eeril eenen feer

drouvigen ftrijd tuflcn den Gecjl ende het Lighaam verwekt heb-

bende, cindelik foo veelc ongelukkiger als Beeften ftcrvcn, datby

haar, ende niet by den Beejlen^ ooverblijft eene geheugenifTe van

alle het quaad dat fy in haar Iceven hebben gedaan» ende van al-

le het genougen dat fy ontbeeren moeten , om dat fy het^haaft

vergangelike, n-imeiik de Beeftelike ofte Vleefchelike welluften, voor

de Geeftelike ende cewigdurcnde hebben gekorcn. Ende hoe ^roor

die eewig-duurende Drouf})eid ende Smerte , da.ir uit ontilaande

,

wanneer deefe Geeft van den üglhume gefcheiden werd , fal wee-
feni is door ons ftervelikc Menfchen niet meer te begrijpen , dan

de Grtotbtid der Vreugden die God Almagtig voor den Gelukkigen

bereid heeft.

Dit alles in het gemeen gefegt weefende , foo kan een yder

ligtelik bcgriipen, hoe veel becter het waarc onfen Geeft endeon-

fe goede Keedenkaveünge in te volgen, als teegen defehcn fig aan die

verkeerde ende haail vergankelike groot - ofte hoogheid des lee-

vens , ende Weüuften des Vlees oover te geven , ende dien volgende

meeft alle den tijd onfes leevens te belleeden , om oover andere

Menfchen te Heerden, ofte de luften onfes lighaams te bcjaagen

metecten, drinken, by{ljpcn,cnde andere oovcrdaud in klecde-

rcn, huishoudinge ende wooningc, 6cc. het welk niet onderno-

men kan werden , dan met in den beginne onfen Geeft te bcdrou-

ven, ende daar na Stel ende L'ig\hum ecwclik verloren te doen

gaan.

Maar ©overmits deefe onfc F a b u iv alleen gewag maakt van

Menfchen die door hare vleugelen, dat is, door haaren Gccïl of-

te Stele ^ ten Heemele hadden konnen ftijgen , ende nogtans liever

gewild hebben, doorhaarc wellultcn te volgen, ende een Beejiugtig

Ver^
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Vemaakx^ gemeten,undere Menfchen te beroven ende der onnofelen

bloed te vergieten , foo Tullen wy , om , foo veel in ons is , ande-

re Menfchen daar van afkeerig te maaken ? onfe gedagten ook
nu mecfl aan defelven toepaflen , als zijnde warelik de allerboo-

fle ende Beejlagtigfte Menfchen die op der Wereld gevonden kon-
nen werden j Namentlik, vermits de Geefl ons leerd, dat het de
pligt aller Menfchen is, aan anderen nietwcs te doen dan het gunt
fy willen dat een ander haar doe j ende dat daar tegen allermeeft

llrijd, (b ecne wijfe \an leeven, die niet beftaan kan dan aan an-

dere onnoofele Menfchen geduurig te doen , het allergrootfte

quaad dat gedaan kan werden, namentlik haar te beroven, fchof-

ficrenj ende doodcn j foo kan ook het felven niet gefchieden,

fcnder aan foodanigen Menfchen een flrijd in haer gemoed te

verfchaffen, ende haaren Gee^ fulks te bedrouven , dat fy, om lig

van die drouvige invallen te ontladen, bifwijlen voorneemen ce-

ne andere betere wijfe van leeven te verkiefenj- hoewel, om fulks

werk-ftellig te muaken, haar door de voorgaande lange quaade

gewoonte , geene dan feer befwarelike weegen ofte middelen

voorkomen, namentlik, de w^?^, fig van alle oude bekende Frm-

dm , indien onder foodanige Boofe Menfchen eenige Vriendfcbap

kan zijn, af te fcheiden , ende als Kluifena/trs op haar eigen felfs

als Engelen te leeven, fuiverhk naar den Geefi. Want vermits wy
Menfchen zijn , ende dien volgende defwakheeden onfes lighaams

geduuriglik met ons dragen, foo krijgen die Kluifenaars 'm fooda-

nige wijfe van leeven [feer haaft foo groot verdriet, dat fy in kor-

ten tijde tot haare voorgaande wijfe van leeven kecren. Ende
wanneer fy den tweeden weg ingaan , namentlik, onder, ende

met haare oude Vrinden te vcrkecrcn , ofte nkipe deugdfiamer te

fouken , foo werden fy van de oude befpot , ende van de nieit^e

niet vertrowd. Sulks fy door foodanig verdriet meeil alle toc

haar voorgaande uitfpoufci keeren , ende als ellendige flaavcn der

fonden geworden zijnde , aldaar haar verderf feekerlik des te

fwaarder vinden.

De waarheid van dien fien wydageliks aan die Menfchen, wel-

ke fig allangs tot andere Menfchen te heflcelen , te berooven ofte by
gcleegenheid te dooden^ oovergeeven. Namelik , dut vede van

dica de eerfte male daar ooYcr in beflooicnc hcftenille geraakt?

A 3 ende
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cnde naar ecnige ftraffcn geleeden te hebben los gelaten zijnde^

wel fcer crnftig voornccmcn , fig voortaan van foo een onJcU-

gcnd gevaarciik Iccvcn te onthouden ; maar dat fy nogtans ge-

mcenelik alle tot haare voorgaande Nvijfc van leeven kceren, cn-

de feer cllendiglik aan der Galge haar leeven eindigen. Dit

lien wy ook aan veele K.rtjgslmden ^ welke in aangrijpende oorlo-

gen , of door gebrek van Soldïe , ofte door eigene boosaardig-

heid , veele onnoofele menfchen, Mans, Vrouwen ende Kinde-

ren beroofd , gcfchonden ende gedood hebbende , fomtijds van

die gepleegde laaken foodanig in haar gemoed overtuigd wer-

den, datfy voorneemcn eene andere wijfc van leeven aan te van-

gen : maar dat fy daar omtrend door haare oude gewoonte
,

cnde vermits fy geene andere wijfe van leeven voor af geleerd

hebben, foo verdrietig werden, 'dat fy in die mde wijfc van lee-

ven blijven, ende aldaar haar leeven eindigen.

Het is derhalven de regte fm deefcr Fabulej dat de Men-
fchen in het gemeen bequaamhcid hebben om fig tot geefttlike

gedagten te begeeven , maar dat de Heersfugt , ende de ireüuflen

des Vlees f haar foodanig vervoeren, cnde de gewoonten van dien

foo kragtig zi|n , dat fy , met tecgenftaande een laat berow ,

daar van met "kennende fcheiden, haar leeven feer ellendig plag-

tcn te eindigen.

SUef^
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Steek uw Vinger in der aarde ^ ende riek

m wat lande gy isuoond.

.iftT, ad X?

2. Een Fra?wnan ende een Neder-lmider 'n\

den Koningryke der Japen.

EEn Fransn-Lin Q.^^^c een iKceder-lander Reisbroeders ge-

worden zijnde, om vreemde Landen te beficn , qua-

men eindelik in eenen gancs onbekenden Lande der//^-

pen^A'sX noit by eenige vermaarde ïVeereU-beJchrijvers op
haare Kaarten was aangcweefen , alwaar fy van den Gró^^/-

fle7i. Aapc; ontbooden wierden , om dat hy deefe Vreem-
delingen fijne Pragt ende Majefteit wilde doen ficn : wes-
halyen^Iiy hi^ar.qp Q^n Ba/et in den Hove fcer hcerjik

dedê ontlKilQn, r Paar naa Het hy hai^r.metiJljnfc'R^iin
"

' "
'

cii'd?
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endc andere voornaamften Hofftoet op der Jagt rijden 5

daar fy de Paarden , Jagthondcn, Vogels ende andere

Jaag-gereedfchap by elkander fagen 5 maar naa het van-

gen van Wildbraad ging het op een braflen , fuipcn , hoe-

reeren j tuiflen ende fpeelen, met veele vermengingen

van vloekken , fvveeren , ende ontugtige woorden : fulks

een deefer Vreemdelingen, diefoodanig leeven in fijnen

lande gewoon was te fien , haaft vermerkte dat fy inden

lande d^r t^apeny endc niet onder reedelijke Menfchen,

gekomen waren , in alle wclkeooverdadighedende Groot-

Jie der lyiaptn eevenwcl,als de Meefler van alle, nog uit-

llak, ofte van alle andere, hoewel met onwaarheid, ge-

fegc wierd uit te fteeken. Waar op eindelijk volgde, dat

dcefe Aap haar tot fig.genomen hebbende , eerfl: dca Frans-

man toefprak , hem vraagende , hoe hem fijne Hofhou-

ding, Staat, ende Pragt behaagde? die feer haafl: de on-

verftandige laatdunkentheid deefes tyïaps gemerkt heb-

bende , ende bequaam zijnde , fig daar naar feer aardig

te vougen •, hem antwoorde , met verwonderinge fijne

groote wijsheid , welfprekentheid , endc beleid , als ook
bequaamheid ten oorlogen , voornamelik in hem -, ende

ook cenigfins uitfteekendc in fijne Raaden
^
gehoord en-

de gcfien te hebben. Dat de kleeding pragtig, het op-

diffen der tafele ende anderen toeftcl fonder weergaa

was : dat hy noit diergelijke Paarden , Jagtvogcls , nog
Handen had gcfien j waarby nogquamdat heerlikvrou-

wccren , danficn ende fpeclen , 't welk alles hem had doen
gelooven dat hy in een aards Paradijs gekomen , ende
dieshalvcn gefind was te bidden, dat hy hier als des Ko-
nings geringde dienaar mogt werden aangenomen. Dit

alles beviel den Grooten Aape foo wel, *t was foo naar fij-

ne mond, dat hy den Fransman tot fijnen Secreten Raad
ver-
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verkoos , ende hem met een rij kelik pen/wen jaareliks deede
verforgen. De Qrooten Aap yfpeg daar naa den Keeder-lan^

der op gelijker wijfe : \velke,aIfoo hy in fijnen lande van ouds
diergelijke wijfc van leeven altijds hadde hooren misprij-

fèn 5 ende felfs ook aldaar gewoon was geweeft by alle

voorvallen met woorden te vcragten , fonder geleerd te

« hebben , dat als men by ongeluk 'va den lande der Aapen
vervald , dat men alsdan den Grootjlen Aap allefins prijfen,

vleyen , ende involgen , als meede feggen moet , Aap , wat
hebtgy fchooncrJongen. Derhalven meende deefe Needer'

lander veel meereeretefullen inleggen mee de ronde waar-

heid te feggen 5 als de Fransman met fijne aardige leugens

had gedaan j waarom hy den y^^é» antwoorde , inden
gantfen Hove geen enkel fweemfel van goeder Regee-
xinge gefien te hebben j maar niet als focte pragt Qndo,

praal , fiiipen , braflen , hoereeren , ende alle andere

vuiligheid , fulks hy wel bevond dat een Aap niet anders

als een Aap , ende alles wat hy bedreef maat Aapery,

ende gants niet by het doen van reedelike Menfchen te

vergelijken j was. Welke waarheid , die men daar t^n

Hove noit gehoord had , foo aanftootelik was aan den
Grooten Aape ende fijnen Raaden, dat fy é^t^^vi Needer^

lander , die een hark een hark noemde , als een Land-ver*
rader uit fchoffdden ende om hals bragten. Waar naa
de Fransman^ om aldaar in de weelde te mogen blijven,

cndc by alle de Knapen in groot aanfien te wccfcn , fig

niet ontfag fijnen goeden Reisbroeder te bekladden, 'tvi^

de te feggen , oever den Needtr^Under , door den Koo-
ninge ende fijne Raaden , fcer reodehk, cerlik ^v\è,t wel
te zijn gevonnift ende hy ook by gevolge wel gedood
was.

B UiN
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Uitlegging der Woorden.

yl^ff Apen, die onder de heeftenden meiifchen meeft gelijken ^ ende

defelven ooh^m haare werken naarbeotfeu , werden vafi^un de gtnite-

ne Menfchcn , welke wel eme menfchelijke gedaante , ende be-

quaamheid hebben ^ om i als waaragtige menfchen , van aller andcrcr

menfchcn werken t hoe groot die ook^^ijn , een goed of waaragtig oordeel

te konnen vellen -^ indien fy de moeiten wilden neemen om dhe wel te oo^

verweegen , maar die des niet te mm , om dien arbeid te ontgaen , geduurig

9f andere Groote Menfchen fen^ om defelven j fouder eetng verder

onderfoekj, over haare werken te pijfen , ende , foo men fegt , naar te

Aapen.
Uet de Grootste Aapen verftaan wj/ Yi.omx\gQn endeWoidtny

die als Gooden heerfchen oover foodanige menfchen die haar eigen oor-

deel niet dervende gebruikten , alles wat die Koningen ende Vorltcn
doen ende laten , voor iets Goddeliks , Heiligs ende Heilfaams aannee-

men.

Met den Fransman verftaan wy hier ^ Menfchen onder Koningen
endeVorikcn gebooren^ ende geytoon te leven; die daarenboven foo vaar^

dig van begrip ende lighamelike beweegingen z-ijn ,, dat
fy fig fccr aardig

naar der Koningen ende Vorften genegentheeden wceten te vottgen , ende

daar door der felver gunften te winnen.

Met eenen Needer-la nder verftaan wy hier Menfchen in Vvye
h-^nden gebooren y ende aldaar ookofgevoed, die traag van begrip cnde

heweegingen z,ijn, ende derhalven bjr haare oude getvoonten van leeven en-

de fpreeken "billende bleven •, fchoon fy
geenc forge gedraagen hebben om

^
die haare Vryheid ongefchonden te bewaaren; ende daar oover alsdan ge-

ineenelik in feer groote ongemakken vervallen.

VTJElkc Stellingen ons aldus wijders doen fpreeken. Menfchen
^» die ten deele door een goed geflel van lighaame eixJe herf»

iOTien , als ook door cene goede volgende opvocdingc , ommc-
gange met menfchcn, eigen reedcn-kaavelinge , ende oiidcrvin-

dinge, foo verre gekomen zijn, dat fy ilg felfs goede iRegtücn om
wel te oordeelen ende te leeven voorgefchreeven , als ook volgen»

dcfelve eenigen tijd gelcetU hebben , vinden fig dcswcgen in

haar
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Iiaar gemoed foo geruft gefteld , dat fy gemeenelik fecr genegen
zijn, oopen-hartig te leeven> als ook aan ende van andere men-
Tchen reeden van haar doen ende laaten te geeven > ende te hooren,
fonder die menfchen door eenigc Authonteit ofte Magt te willea

> dip'tngen , ofte van defelve tot eene andere wijfe van leeven ge-
dwongen te willen werden. Dit zijn die allefins Bedele Stelen^ welke
in Eepublijken naar Reeden ende Wetten hunnes Vry Vaderlands leeven-

de, ten hoogften gelukkig ende prijswaardig zijn , ende die daar en
teegen onder Eenlmfdige Kegeer'mgen fcer befwaarelik geleeden wer-
den ) om dat aldaar het onreedelik Want het Ons aljoo gelieft^ boven al-

le reeden geftcld werd, van emen Heere die allefins fijne /«/?^«, ende
feer fclden goede reedenen volgende, des niet te min van alle de
Onderdaanen fecr wijs ende deugdfaam te zijn , vermaard werd.'

Met dit onderfcheid nogtans, dat de meefle omveetende ende traagc

menfchen , als van nature jZ^v^w zijnde, meeft altijdsgelooven, waarelik

foo eenloffelik fl^^r,als de maare is, te hebben > terwijle andere,
het zyoude Ingefeetenen , het zy Vreemdelingen, die vaardig van
begrip ende uitwerkingen zijn, feer haaftook degebreeken des Ko-
nings ofte des Vorften merken , ende geleerd hebben , wat hy aller-

meeft haat ofbemind. Zulks vermits deefe fchrandere vlugge men-
fchen, fig geenen vaften Reegel van leeven voorfchrijvende, be-
merken, dat fy, metallefins den Koning in te volgen, desCdven
gunfte verkrijgen , ende fig daar door boven haare meedc -On-
derdaanen verheffen fullen konnen , alle haare groote bequaam-
heedcn , die fy hebben, om wat vaardigs uit te vinden , te vein-

fen, te vleyen, te liegen ende te bedriegen, gebruiken, omdat
haar oogwit te bereiken, waar door fy ook bynaa in aller Konin-
gen ende Vorften van Europa Hoven foo verre zijn ingedrongen,
dat veele andere groovcre ende tot dat Hoofs-leeven onbequaa-
me volkeren, foo dwaas werdc^ö , dat fy van haare oude, ende
op feer goede gronden gcboude wijfe van leeven afgaan, om die

rcgt aardige Aapeny fecr onaavdiglik naar te Aapen-, niet denkende
dat by Koningen ende Vorften de cara^er van een Framman cndc
geen ander in waarde kan zijn.

Maar in Landen daar de Ingefeetenen van ouds gewoon zijn,

de Vryheid, om naar goede 'Reeden ende heilfaame Wetten geruft te

mogen leeven , foo hoog te hooren fchattcn j dat fy om die on-

B 2, waar-
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waardeerelijke fchat te verkrijgen , endc te behouden, gewillig

lijf ende goed in der waagfchaale behoorden te ftellen , tccgcn

allendie dcfelvc verminderen ofte benecmcnfoudcn willen, foo ge-

beurt nogtans in die Landen foratijds, dat men aldaar geene goede

ordren endc wetten gemaakt heeft» om die fchat feekerlik te bcwaa-

ren, ende dat alsdan ^^» der Grootste Ingofeetenen ^ondzt den mantel

van Befchermer der Vrjbeid fpeelcnde , foo cenen groeten aanhan::^

maakt, dat hy cover die onnoofclc Ingefeetenen ecne Koninglij-

ke magt bekomt, cerwijle de onweetenftcn ende driftigften van

dien, niet bemerkende dat haare Vryc Regeering foo feer vermin-

derd is, daarom haare voor decfen loflijke oude wijfe van ke-

ven ende fpreekcn behouden willen, ende % daar door ten Ho-
vc gehaat maaken, ende in vcelc ongemakken vervallen.

Dit is van cover duifend jaaren geweeft het Caracler van cenen

Groeven NeederUnder , fig door freelen ende lievelike woorden ee-

nen frof om den halfc telaaten werpen, ende te gelooven, dat hy

daar meede, als fchijnende cenefeer koftelike goude Keeten te zijn,

te fijner cere fal mogen pronlcen : totdat hy inteegendeel bevind,

dat fy hem de keele bcgind te benaawen , als wanneer hy om niet

te worgen ende cencfchandelijke dood te fterven , feer onverwag-

te ende ongeloovelik groote kraften teegen dien Strofpe klouk-

moediglik ten werke fteldj Namelik, op dat wy rond HoÜundi.

fprccken , geene goede ordre ter bewaaringe der gemeene Vrj/heid

te (lellen, ende die bjf naaft 'm het geheel verlooren hebbende,

lbo wil nogtans een Needer-lander, om nktjlaafs te diaien, alle

ongemakken van der weereld gewillig op fig ncemen.

Wat nu de eigentlike ƒ» onfer Fabule zy , meenen wy
genougfaam in der Uitlegginge der Woorden te hebben gcfegty

ende dat het dion volgende ondienftig is, hier op den einde daar

meer van te feggen, dan dit alleen, dat die als een Vrj ende regt*^

fihaapcn Menffb wU fpreeken , fig feer forgvuldiglik wagten mocr^
van in den lande der Aapen te reifen , ende nog veel meer, van in

ftnen eigen VryenVaadcrlande een KonitJ^rijke der Aa^en tclUften^

7)k
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Dk rm te raaden isr is nift te helpen.

13

Omnes ynoranp^ ciinv arrojanüa. -pe ittr.

g. De Sai;4/«w^^« ende de ^Xièi<zxt fingenie Vogelen.

DE Swaluweus gefelfchap gemaakt hebbende met de

onr\öoiQ\z Jïngende ^o^elkens j endc weetendefig naar

den eis der faaken ende tijden te vougen , door haare kond
van hoog ende laag , als meede jaarliks fnel van de ecne in

de andere wereld te vliegen 5 ende middelerwijle op het

doen der menfchen wel te letten , hadden ook veele der

felven konden geleerd, ende onder anderen, hoe fy van
Hennip ofte Vlas netten wiften te maaken , ende daar

meede defingendc Vogelkens gewoon waren te vangen 5

Sulks wanneer fy t'haarer aankomfle in de Lente faagcn dat

de menfchen aldaar Linfaac ende Kennip Taaiden, fy fig ook

vcrpligt vonden, opgemeldc i/ogelkens te raaden, aenftonds

op die befaaide akkers te vliegen, ende alle hctfaad op tö

B 3 eecenj
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eeten ; op dat fy door een foo ligt middel fig van der dood
bevrijden , ende re gelijk overvloedig voeden jfoudcn kon-

ncn : Maar deefe altijds eeven laag , in den felve lande vlie-

gende , cnde derhalven onkondige Vogelkens , laatdunken-

de werdende , ende nijdig zijnde , naamcn qualik dat deefe

Niewelingen meenden meer als fy te weeten , wat haar

dienftig ofte ondienftig was : waarom fy haar befpotteden

ende uitlagten. Het welk de Swalwjuen verdrougcn ende

efter by de Vogelkens bleeven, op hoope dac het faad,

alsfomtijds by een qiiaad jaar gebeurd , in der aarde foude

rotten. Maar daar naa fienden dat het feer meenigvuldig

opquam , oordeelden fy verpligt te zijn , de Vogelkens dus

aan te fpreeken : Goede Gefèlhn , het eerde middel om met
kleinen arbeid ende groote baat ons voor de ftrikken der

menfchen te bevrijden, hebt gy verfuimd , nu is nog een

ende geen ander overig, namentlik, met alle m:.gt op de

teedere Hennip ende Vlas te vallen , ende die uit te roejen

;

het welk ons wel moejelik om doen , ende ons dat kruid

ten voedfele niet ftrekken fal , maar vermits ons leeven daar

aan hangd , ende nu geen ander middel ooverig is , foo raa-

den wy u crnftig, aanftonds dien arbeid te onderneemen

eer het kruid te fterk geworteld , ende voor ons onuitroeje.

lik zy. De Vogelkens deefen raad gehoord hebbende , ki"

den , dat fy feekerlik flrekte om haar feer te doen arbeiden,

ende door gebrek van voedfel magteloos te maaken -, ter-

wijle onfeeker was , of de menfchen ooit van dat kruid net-

ten breiden ende haar daar mcede vangen fouden. De
Swaluwen derhalven bemerkende, dat haare raad niet al-

leen veragt, maar ookverdagtwierdj verlieten de Boffen

ende Velden , cnde gingen woonen by den Me^^fchcv , onder

voorwaarden , dat fy die met hunnen fang fouden vermaa-

kcn , ende daar en reegen vry wcefen van alle vervolgingen'

der
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der Menfchen : foo dat feedert dien tijd de Swaluwen ia
der vryheid woonen by den Menfchen , terwijle de felve

Menfchen alle de andere Fogekens met netten ende ftrik-

ken vangen.

Uitlegging der Woorden.

De Ouden hebben hier verjlaan met S w a l u w e n,
(eer wtjfè ende ervaarene beforgde fJAlenfchen,

CMet SiNGENDE VoGELKENS, dzji^'aafi , vroli/key

ende forgeLoo[e AIe?ifchen,

WAnneer Menfchen voorbedagtelik Gefelfchappen o^xeMaatfchapp^en

maaken , om gefaamentlik eeniggoed ende vermaak te verkrij-

gen ende te genieten 5 ofte om eenig quaad ende eenige ongemak-
ken te ontgaan: foo moet het maatfchap zijn tuflen Gelijlden, ofte

word op het eerften voorval die Maatfclhtppj gebrooken. Ende is die

niet het gunt deefe Fa bul ons Icerd, maar wel dat de mccitc
gemeenfchdppen, gefelfchappen cndc maatfchappyen onftaan by gevalle, fon-
der ons toedoen, of wel dooronvoorfiens haaftige voorvallen die

den menfchen geenengenougfaamen rijd van beraad, om die aan te

gaan ofte niet , toelaaren. Sulks daar uit plagt te onilaan eene groote
verfcheidentheid der GefelUn ; ende dat d'een veel klouker ende forg-
vuldiger als de andere zi-jnde, nogtans onder de felven eene gemeen-
fchap ofte maatfchapp)^ kan beftendig blijven, wanneer die onkondi-
gen ende min forg\ uldigen gefeggelik en te raaden zijn- Maar gant-
felik niet, wanneer fy fig van den Wijferen niet willen laatcn raaden.

Gelijk men fiet dat wanneer /f/^r^w^^^r^, figfelfs oeffenerJe, ervaarene

ende [orgvuldtge menfchen , eenige gemeenfchap met plompe, onkondige

/ftt;V menfchen gekreegen hebben j fy ook daar door veeltijds voor-
fien konnen eenige verre afgeleegencfaaken, die de plompe ^o?ikondige

gefcllen niet voorfien , ende welke faaken indien niet tij dclik met ge-
meene magt ende forge afgeweerd werden,degeheelc Gemeenfchap
verderven Tullen. Derhalven die Scbranderften alsdan niet konncn,nog-
te mogen met goeden gcmocde, naalaaten, die verre afgclecgene pe-
rikulen, ende hoe dat gemeen verderfvoorgekoomen kan werden, in
allen crnft aan haarc Gefcllen bekend te maaken: Als wanneer fy

^cmeenelik bevinden > dat di« Gefcllen , ten deelc door Qftkonde, ende
bat'
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laatdunkenheid , ten dccle door m'jd op de bctwcetendc j ecrfl; dien raad

als cenc dtpaasheid uitlaggcn. Ende daar naa, als die TVijfen het gcvrecfd

quaad (lende naaderen, haarcn raad nog (lerker drijven, den fclrcn

raad niet alleen verwerpen , maar ook den raadgeever van ontrouwe

vcrdagt houden. Sulks fodaanige wijfe menfchen alsdan vcrpligt zijn»

omhaarvcrderf voor tekoomen > uicdie verdervelijke Gemeenfchap

ofte Maatfchappye aanftonds te fcheiden , al waare het ook met eenc

andere Maatfchappye aan te gaan met die menfchen van welken het

voorgaande quaad gevreefd wierd ; onder beding ende voornec-

men nogtans, van haare eerjle w^^^rmiet te moeten > nog te willen

befchaadigen.

Ende gelijk dit in alle Gemcenfchappen , Gefelfchappen ende

Maatfchappyen bevonden werd waarhaftig tezijn, foobcvind men
het fclvcn mcerin cenc grootere, ende allermeeft in de allcrgrootfle

Gemcenfchappen, Gefelfchappen ende Mnatfchappyen,daar een feer

/^(?/« gedeelte van gemeen goed , ende quaad , dat door aannecmingc

van eenen goeden raad, (laatverkreegen ofte vermijd te werden > die

önkondige lofle ende nijdige Gcfellcn, nog min opwekt om die

raad, ftrekkende tenvoordeele aller Ingefeetcncn in het gemeen >

naar fijne waardye welteooverweegen, ende in teegen deelhaai"c

onhonde, laAtdunkenhcid ende uijd teegen den Raadgeever des te meer
gaande mackt, wanneer die nijdige, door ende met dat teegcn-

Üreeven een mmig meer eigenbaat , als door het gemeen weivaaren der

Maatfchappjfef beoogen konncn.
Ende iufondcrheid werd de goede raad derkloukfte endedeugdfaamfte

Regenten meeft veragt in <]uali!{_ gejlelde Kepublijken , daar feer weinige men-
fchen aan het roer fitten; alfoodekloukfteende deugdfaamftealdaar ge-

ineenelikvandeonweeien(tenendeonbequaamCten,foo feer benijd werden,

dat niet alleen haar^ goede raad veragt , maar dat fy felfs in teegenloopende

Xwaare tijden, door de bewerkinge haarer nijdige ende ondeugende Meede-
broederen, van ontrouwe verdagt gehouden werden. Siilks voor dx^Vroomflt

Regenten alsdan geen middel om fig tebehouden ooverig is , dan met haare

(iele in lijdfaambeid te befitten.ende fig te begeeven onder de befchemünge
van eenebeetcre Republike, om aldaar te konnenafwagten.dat de tijd en-

de dedrouvige ervaarentbeid allen Ingefeetenender Kepublijkendaarfy
uitgeweeken zijn, doe fien , hoe veel becter het waare g^weeft dien goeden
raad gevolgd , als veragt, ende die loftclike Raadgeevers genougfaam , ten

verderve der Republike, uit den lande verdreeven te hebben.

Ende mcencn wy dit den eigenilijken findcefer Fabule te weefen,
alwaar de Swahuven fig oovcrhaaren goeden raad veragt ende verdagt fiende,

van haare oude Gcfellcn, namentlik alle de /rwg«W<rI'b^c//^f;;;, fcheiden, de*
Iclve verlaaien , cndeby den Menfehen gaan woonen. God
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Godfeide tot Samucl 3 met eenen ^ning te begec^
ren^ hbhenfy niet u . maar myverworpem

Z/t nemo doceatrJrauJts etJeeIeris -^nas y ZRf^nuin-

doceittr. Senee . ^tte/te .

4. De Zoomen begeeren cencn E^nmg.

"r\E hooge Vrugteloofe ende meed voedfel behoiiftige Bo-
^-^ men , den laagften uit den aard behouftigen tïid^ ver-
agtelikften aanwijfende, dat de (/"ogtlen den Aarend tot haa-
re Koninginne, endede Viervoetige Dieren den Leew toe
haren Koning hadden > vougden daar by, dat fy niet min als

die 5 met eencn Doorhigtigen Kontnge behoorden te werden
vereerd. Endchitflen fy de fclvcn dus aan, omgelijkelik
opftaanden te begeeren ende te kicfcn eenen Konmg cover
alle Bcomeiu Ende niet geheel van allen goeden verftandc
ontbloot zijnde , foo dagten fy tot die waardigheid eencn
feer weinig voedfel bchocvenden , maar goede Vrugtcn-

C draa^
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draagcnden Boom te verkiefen ; weshalvcn fy ecrft den

Ohfboom , daar naa den Vygenhoom , ende eindelik ^Q.ïi

JVijnJiok daar toe verkoren;dog overmits die alle en de y der

van dien in het byfondcr , om cene ende defelve reeden

weigerden die aangeboodene Heerfchappye aan teneemen >

namelik datfy, uit HeersfugC) willende fweeven hooger

ende booven alle andere Boomen , feekerlik feer veel vocd-

fels fouden behouvcn , ende daar en teegen haar onvrugc-

baarig fap verteerd , ofte in onvrugtbaare takken foodaa-

nig verfpreid foude werden , dat fy ontaardende, voortaan

niec dan ièer onnut hout , ende geene van haare goede

Vrugten , waar meede fy nu Goode ende den Menfchen
aangenaam waaren , voortbrengen fouden konnen: Ende
vermits die al te onvoorfigtige ofte al te behoufiïge Boomen y

aan deefe goede reedenen , ftrekkende om alle Boo?ne7i van

eenen Koning oover haar tekiefen, af te leiden, geen ge-

hoor wilden geeven 5 Soo verfogten fy ten laatftcn daar toe

den feer behouftigen gants Vrugteloofen , tot timmeren,

branden, ende fchaduwe te geeven onnutten, ende allcilns

fteekenden Doorn-hos, Welk des niet te min, ja des te

meer ende eerder, deefe Heerfchappie aangcnoomen heb-

bende , als alleen door fijne oovcrgrooie nu hem opgedraa-

gene nmgt\ ende door geene de minfte D.wj^.w, booven
anderen uitfteeken konnende, ook aanftonds fijne Ko-
«inglikc opgedraagene magt gebruikte , met te gebieden

,

',> Dac alle deandcre Boomen op hem te vertrouwen hadden,

„ofte dat anderfins vier van hem uitgaan , ende hy alle de
„ongehoorfaame Boomen verteeren foude. Welk gebod
die Boomen nog willende nog konnende naarkoomcn,
foo ging ook waarclik uit dien Doom-BoJJc vier, welk niec

alleen de andere Boomen > maar ook den Doorn-bos felfs

verteerde.

Uit-
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Uitlegging der Woorden,
I

• w ^l\/l^^
hooge Vrugtcloofc Boome n , werden hin

^<^y*^ verftaanfeer aunjïenel^ke dog behmfüge ende Boofe
Ingefeetenen,

• tMet Geringe veragtelijkc B o o m b n > de geringde en»
de aliijds behotiftige Ingefeetemn eener vrye RepU"
bHjke.

Met Olyf-Boombm, VroE - BooMEif , ende

Wynstokken, Ingefeetenen die van haar eigen In*

komften niet alleen keven , maar ook^ aan allen anderen
uit die haare Inkpmflen den kpjl verfchaffen.

Met den D o o r n -B o s , een K^§gsman die geene vrtig'

ten draagd ; ende Koning geworden zijnde , aüe het

voedfelder Ingefeetenenyerteerd y ende daar en boven haar
fttekt ende verdrttïit,

GElijk men dageliks in Uonarchde ofte Een»tioofdïge V^geentigen^

liet de waarheid van ons Spreekwoord >

I« het Hof,

Word Goud tot fiif ,

Bilde ftof tot Goud :

wet die daar of bowd*

Naamclik dat veeltijds fcer behouftigc ende ontügtig Ifeevcndc

mcnfchen, aldaar door quaadc konften, ende fonder eenige an*
dere haare verdienden , tot hooge Eer-amten verheeven ende
met Goederen opgcpropt werden j als ook , dat daar en teegen
feer deugdfaamc ,

gegoede, ende verftandige Ingcfcetenen , al-

daar fonder eenige haare fchuld veeltijds ter necder gefmeeten»
van alle haare goederen beroofd, ofte gedood werden : Soo ficc

men ook daar beneevens altijds in welgeflelde Vrjfe Beptblijktn t dat

de gegoede, deugdfaame ende verftandige Ingcfcetenen, aldaar

Ca haare
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haare Goederen ofte Amten fecr gcmftclik bcfitcen, ter wijle de
Spil-penningen,ende alle die dóór een öntugtig keven fig aldaar

bchoufrig niaaken , ofte gemaakt hebben , genoodfaakt werden
ende blijven , fm aldaar , volgens de wetten der Repubiike , te

draagen , cnde ng te onthouden van andere mcnfchcn te veron-

gelijken, te befteelen ende te bcroovcn, ofte de ftraffe daar toe

üaande te lijden. Het welk ook de reeden is, dat cij Aanfi.-.-.c-

likc, Ondeugende cnde Bchouftigc Jngcfcetcncn ecncr l'r^i; r^epu-

hlike, altijds tragtcn een Uoofd oover de Repubüke op te werpen,

cnde ten dien einde alle de geringe ende onweetcnde Ingefeetc-

nen, die altijds in fecr grootcn getaale zijn, ende door oproeren

ofte binnenlandfe ooreloogen nietwes te vcrliefen hebben , aan

haaren fiioere te krijgen, ende teegen de Wettige Regenten der

Repubiike op te hitfen. Ende dit is ook de roeden dat aldaar

geene gegoede, deugdfaame cnde verftandige Ingefcetenen, maar
welecnige behouftige, ondeugende Heersfugtigen , figeerfltot

Hoofd der Misnougden , cnde daar naa tot Heer oover de geheele
'Repubiike opwerpen > ofte laaten indringen. Ende vermits dccfe

onfe recdcnkaaveling haar oorfprong neemt van eener l\ibule ofte

Taraboky ons faaken leerende die gefchied waaren , ofte ten deele

nog ftonden te gefchicden, ende van welke gcenc dan die He/li-

ve Schriften .gewaagcn,* Soo fullen wy nu ter bcvcftinge onfer

opgcmeldc rcedenkaavelinge, niet dan de Hiftoricn in de Uejli^e

Schriften begrccpen, aanhailen ofte voordraagcn.

De ifraeliten ten meermaalen door den kloukmocdigen cnde
deugdtiiamftcn Krijgs-Ooverften, Gtdeon, uit der flavernie, waar
in (y gevallen waaaren, vcrloft zijnde , begeerden dat hy cnde
lijne wettige Afkoomehngcn» Soon cnde Soons Soon, naa hem,
ter belooninge van dien , haar Heer cnde Komn^ werden foudc.

Ende wees hy het felven fecr ernftig van der hand af, met woor-
den op deefcn finne uitkoomcndc : ,, In cencr V^rye Repubiike

3, mag cnde kan geen ander Heer ofte Koning zijn d^n de Almoo-
5>gende God, aan wiens recdelike cnde biilikc Wetten, die hy

jï ten dien einde in orifc herten geplant heeft , wy alle gchoor-

5, faamheid fchuldig zijn. Maar daar en tccgcn had Abimclech
,

Qidwn ondeugende Bafiard-ftQnfnuyyeUkiüpQn Vgadcr Gidwiücn

ftcr-

^ Jndi(, C4p. t^.



Üt Zoomen begeercn eenen ^n'mg, 2i

ftcrvcn, of hy maakte de Skhemlten^ welke fijn* Moeders lands-

luiden waaren, oproerig, cndc huurde daar en booven ondeu-
gende ydcle mannen j met welkers hulpe hy megen cndefeftig fij-

ner Broederen » aUe Gideom wettige Soorieu^wccCendc , doodej
foodaanig dat van [ecvent'tg wettige Soonen deefcs hoog-loficlikcn Gi-

ékons^ naawclil: 5 5^(^i/Arw alleen, Vooïjlellcr decfer Fabule, Abi-
mclechs wreedheid ontvlugtcn kondc , terwijle dccfc onnutte
wreede B<tjtu7d fio Uccy ende Tj/ran oover alle de Ifraéliten maak-
te. Dog ailbo de Sichemiten, hem daar naa niet betrouwende,
wanneer hy in haare Stad met fijne krijgs-knegten meende te koo-
men, buiten der Poorte flootenj foo beoorlogdej ende handeU
de hy haar, ja die Stad f.lvefoo wrcedelik, dat hy haar alle doo-
de, de Stad vernielde» cndc de plaatfc van dien met fout beftroo-

jen decde. Ende ging hy dus voort toteenige andere fijne moed-
willige oorloogen teegen de Ifiaëliten te voeren, ter vermeerde-

ringe fijner mugtj tot dat hy de Stad Thebes bcftormende , aldaar

door eenen (leen , geworpen van eener Vrowe ,
gewond zijnde,

fchandclik quam te llerven , ende gelijk de Doorn Bos onfer Fa-
bule ons Icerd , door fijnen eigen vieve vernietigt te werden,
na dathy deandere Boomcn door fijnen Viereook verteerd had. a

Ende indien wy daar en booven aanmerken dat de Ifraëliten,

gcduurende haare Republijkfc Regeeringe, onder haaren W^n-Jlok

ende lygen-boom gerurielik ende in verfeekerheid leefden, omdat
een|ydcr,docnde tpat in fijne oogen regt was , ofte viet de Wetten oover-

een quam, alsdan van geenen Koninge ofte eenigen anderen £r/-

heere befchaamd gemaakt, ende qualik gehandeld kondc v;erden: b

Soo behoorden wy daar ook by te vougen , dat de felve Vrje Regee-

ring in het eebccl niet meer dan drie honderd ende [eeyent'tg jaarcn

geduurd heobende, de Ifru'eüteni geduurende dien tijd, des niet

te min eenmaal agtentig^ twee maaien veertig iCwét ook twee maa-
ien twintig \^xvcï\ naar een, in volkoomene Vrcede ende Rufle heb-
ben geleefd, fondc-r eenige de minde Schattinge aan den Regeer-
deren der RcpubHkc tf! bctaalen. e Van welke foo lange ende
loodainig' ruji ende vrcede dcrgemccne Ingcfeeteneneencr Uonar-

chaU ofte Een-Hoofdigc Regeeringe, onfes wectcns ingeeneGe-
C 3 dcnk-

a Judic.Caj>.6.j.2.^. b Ji<dic>Ca^, iy.iZ,i^,2i»

c y«<ï'/c.C4p. 3.;. lO.
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denk-fchriften drs gantfen wijden Wcerelds ccnige de minfte

Exempelen by gcbragt konncn werden.

Endc behoorden wy derhalven ook te befluiten» dat de Ifraeli.

ten naamaals eenen Koning oever iig begeerende, a van Gode vte^

yïge kooien ofce vlammen uit dien Doorne-BoJJe ^ op haarcn eigenen kop

cnde haare Hoofden gebceden 9 endc vcrkreegen hebben. Naade-
maal eer ft alle de tufaalf Stammen van ifra'eL gcfaamcntlik van ecnen

ende den fclven Koninge , daar naa de Stam Juda met Benjamin

cnde de Tien andere Stammen affondcrlik door haarc Koningen re-

fpcébive, van binnen met haare ooverdaad endc Tirannie , ofte met
ooreloogen , die de Konir^gcn verwekten^ geduurig geplaagd zijn

geworden, ende dat middeler wijle in die Koninglike gcflagten,

alle Gcile-min, Ontugt, Wreedheid, ende onderlinge Moord is

infwange gegaan, totdat eindelik eerft de Tien Stammen met haa-

ren Koninge Hofea , naar Ajfj/rien , cnde niet lange daar naa ook
Jerufalem met dien Heiligen Tempel verwoeft zijnde, de Stammen
Juda ende Benjamin met haarcn Koninge Zedekias als Sjaavcn n;iai*

Bahjlonien vervoerd zijn geworden, b

Weshalven eindelik wel te befeffen is dat deefc Heilige F a B u LJ

ofte Varahol der Boomen , eenen Koning begeerende 5 waaielik

vcrflaan cnde toegepaft moet werden, van ende op alle Vrjie Volke*

reny die eenen Koown^ ofte Erf-Heer begeeren: Mitsgaders vanen-

de op foodaanige mcnfchcn j welke (ig oover Vrje Volkeren tot Hoof-

den^ Koningen ende Heeren opwerpen, ende indringen , ofte iU'

dringen laaten.

a Sm. Cap, S« h Si& de Bonken Samud: Km: Chrm

Dé



De Leew, de E ezel, ende de Vos.

2)^ SterkB heeft allen n halven Regt,,

*D£ Swakfi' 4s een geplaagder ü^egt.

D'

Jus TIL oj-rms opjprtnur l^es timor.Jenec JTt,

5. T>e Leew, de Eezcl , ende de Vos.

^E felle fterke Ic^rf^ endcdeloofe Fw, beide verfcheiirende ende
vlecs-cetende dieren zijnde, maakten te faamen een verbond

met den onnoofelen gras-cetendcn Eezele, om ter jagte te gaan,
ende gelijke dcilinge te genieten in alle het geene fy op der jagc

foudcn magtig Nvorden. Als Cy nu, na verloop van eenigen tijd,

eenc meenigte wildbraad hadden by een gefleept, wierd cinddik
het dellen aan den Ecx^ele bcvoolen,die om fi'nftemmig ende fee-

dig gelaat ook de wijftc van hun drien fcheen te zijn 5 des begon
hy alles, met de grooifte naukeurigheid , die een goed Dcilerrou-

dc konnen in den finnc komen, naarftijl vanregtvaardigheid> drie

hoopen te formecren , ofte verfcheidentlik van ecnen te leggen;

gecvende foo aan den Lteyve als aan den Vojfe de keure van het

gunt fy voorfig begeerden, vougendc daarby deefclofFcliJkc voor-

waarden, dat hy fecr g^crnc voorfig wilde behouden het deel dat

de iwceandcrcavcrwcrpco foudcn» Pc Le^W} fwcUendc van hoog-

moed>
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mocdj als hy fag dat de lez^elskop de woorden van baar Verbond,

iboalsdiclaagen, verftond, fonder fijne hoog agtbaarhcid daar en

teegen in der Schaale te leggen , ofte aan te merken : Ende dat

hy, door die nette deilingc, figmct hem fcheen te willen verge-

lijken ; foo nam hy dat op als eenc fcer ftrafbaarc kleinagtinge»

ende doodc óenEcz^l^ om niet alleen het deel dts Eeuls naar fig

te heemcn , maar ook om van hem onder dacdekfel ook een deel

fijner proojc te maaken. Dit gedaan zijnde, beval de Le^uf de dei-

linge aan den Vojfe^ die, bedenkende met wicn ende waar mcede
hy te fchaffen had, het gevangen ans geheel anders opvatte, leg-

gende alle de vette bouten ende rater-üukkd^- zzn de eenc, ende

ccnigc bloote fchenkels ende kleine fpieren aan de andere fijde,

met'byvocgingc, Dat die braave portie voor den Leeu^Cj als Koninge

der Dieren was, alfoo die warelik Heer ende EigeriMr van alks zijnde,

hy ook alles met Regtc mogtc naar fig necmen, ende dat hy daarom

de andere maagere fnippclingcn voor hem niet foudc derven nee-

men, dan als voor eenen vandjne Hoovdmgen, ende in des Leewen

dienft zijnde. De Ue'tv y van dcefc deilinge verwonderd zijnde,

fprak hem vriendcliktoe, feggende, Ik fie, dat gy bcquaamzijt,

om met den Leewe verbonden te maaken, ende die lange tedoen

duurcn, alsook infonderheid , om hem fccr grootc dicnftcn te

doen. Maar fcg my, Brof^^r, wie heeft u geleerd, fooeene allefina.

wclvougcndc deilinge re doen? Daar de Vos op antwoorde, dat fijn

eigen goed vernuft ende goede Reeden , als ook infonderheid de

fchaade van den Eez.cl hem foo wijs had kunnfn maaken , ende ook
waarelik gemaakt had.

Uitlegging der Woorden.

^et den Leewe werd hier ver
ft
aan ee7ige-j:aapend

eergiertg of heersfiuhtig tnenfch^ dte door andere

tuinder gewdapende met ge'dveld te verderven , (i]n onder-

houd ende grootheidfoekt , dog niet dan onder den man-
tel van Eere, ende Rcgc.

Met den V o s s e iverd hitr verftaan em feer Icos do^

fwak menfch , die allefins door bedrog , ten verderve

van andere menfchen , pjn voedfel ende onderhoudjoekt

.

Met

CM'



De Leew, de Eezel, ende de Vos. tf
Met den Ez ele werd hier verftAan een menfch vankken

verftand , die gewoon is > naar de gronden van billik--

%L hetd , door fijnen eigen arbeid ende Jpaarfaamheid fijn

voedfel te fouken enie te keven > fonder iemand ander

i

• te befchaadigen.

WAar uit wy leercn , dat de menfchen , naar de vcrfcheidc-

_,
ncgeftalteniffe haarcs lighaams, feer vcrfcheidentlik geaard

zijn, cnde^ider van dien fijnen aangebooren aard tragt in te vol-

gen. Als mecdc dat die aard door goede opvoedingc ende vol-

gende Reedenkaavelinge ) fcer befwaarlijk ingetoomd , ende
nog bcfvvaareliker uicgedreeven werd. Het welk alfoo te wee-
fende Owf/fffrjr/^wonsfeer overvloedig hebben geleerd, ende wy de
waarheid van dien dageliks ondervinden, wanneer menfchen boo-
ven haar geencn Regter ofte ftraffc te vreefen hebbende , gewoon
2ijn haarcn eigen aard allefins in te volgen. Sonder eenigfins de
Gemcenc Billikheid ende de Reeden m agtinge te neemen.

Naamentlik een flerk. tneufch^d'ic veel bloeds , ende geweldig drij-

vende groovcgeeftenhceCt, fig in foodaanigen ftande bevindende»

omrrcnd cenen fwakkeren, fal fig gemeenelik niet ontfien, fijn

voordeel uit ecnes anderen menfchen fchaade, jaa fijn noodig be-
houd ende voedfel, uit des fwakkeren verderf te fouken.

Een menfch die fwal^w^n lighaam is, veel bloeds ende fneldrijvendc

dunne gecftcn heeft , ende daar door vaardig ende fchrander In fijne

gedagten ende uitvindingen is,fig in dien ftande gefield vindendcjdat

hy oover bedrog , te fijnen voordcele ende ten naadeele eencs anderen
gepleegd , niet kan werden geftraft, ontfiet fig gemeenelik niet, ge-
duutiglik fijne fchranderhcid ende quade konflen ten fijnen voordee-
Ic ende ten naadeele j jaa ten verdervc eenes anderen > te gebruiken.

Daar en tegen een menfch , grof, ende y?aJ^van lighame, als ook met
groove ende weinige geeften begaafd, ende mitsdien traag in fijne

bewecgingen zijnde, als ook kleene kenniflie ende weinig verltands

hebbende, fal in alle voorvallen de fclfde zijn, ende geneegen wee-
fcn, door arbeiden ,forgeu, cndefpaarfaamhcid, fijnen koft te raapen,

ende fijn onderhoud of grootheid te fouken , fonder ecnen andere

te befchaadigen. Of indien hy van deefc fijnen gronde afgaat, om
tncteenige andere menfchen, diegewoon zijn dooi geweld ende bc"

4iog hun ondcï:hou4ende groptbcid te fovken | eenverbond ter be-

D fchaa-
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fehaadigingen van anderen aan te gaan > foo falhy daar in rcekerlik

fijn eigen verderf vinden.

Welke dried(Yley flag van mcnfchcnjidcr in fijne foort vergaderd

zijnde, ons de Krijgers y Hooveimgen , Borgen ende Boeren afbeelden:

Alsmceftleevendcinvolgcnder vvijfe, de eerjlen door openbaren ^f-

welde, de tweeden door bedrog ende quide konsleny de derdai doorfaa-

ligen arbeid yforgen , ende fpaarfaamheid. Sulks deefc laaiden van die

'

haare gronden afgaandeii, om met die ^^«'^/^i^e ende bedriegelike mcn-

fchen eenigc maatfchappie aan te gaan, ende verbonden) ten naadeele

ofte ter overwinninge van ecnen derden , te maaken , fy daar in fee-

kerlik haar eigen verderfvinden fullen. Ende werd om decfcn aard

\2t.n geweld onder fthijn van Bere ende Regt te pleegen, af te beelden,

door i:/opMi, niet gebruikt de perfoon van een ^ö/^ofte van een £f^r,

waar mede een wreed ofte bot wreed menfch beduid werd, maar wel

de perfoon van een Leew ofte Vos , waar meede gemeenclik een

Koning» Krijgs-Ooverfte ofce Hooveling verbeeld werd.

Gelijk wy dat ook fien aan Kooningen ende Repubiijken , wanneer

die, {leunende op haare groote magt, gencegenzijn haare fwak-

kere Nabuuren te oovervveldigcn , ende nogtans d.it niet doen

willen dan onder den mantel van goed Regt ende Eere, Als nu
gcbleeken is aan den Leewe van Vrankrijk^^ ende voor decfcn gc-

bleeken heeft aan dien loofen VoJJe, Ferdinand van Arragon, wan-

neer die het magtige Vrank2ijk, verkloekte met ecrft het Koning-

rijk van Napels cndc Sictlien onder haar tween te verdeden, en-

de daar na ook de Fraiiqoifen uit haar aandeel van dat Rhijk

van Naapcls ende Sicilien te drijven, ende fig daar in te zetten.

Ende is dat ook wel eer gcbiceken aan de magtige Roomfc

Repabiijk^y. alfoo die altijd onder dcK fel -van cenig Regt ende

Eere^ haare Naabuuren aantaftedc, enJe ondrr haar geweld bragt.

Sulks het voor Alc Landen ende Republijkfn, wiens Ingcfeetcnen

door arbeid , forge , ende onnoofcle ommegang met andere men-
fchens hrar onderhoud ende vocdfel moeten fouken, cenc doo-

dchkc misflagfoudewcefcn, fig met Koningen ofte StaAtenyZcrovcr-

winningc van cenen derden, te verbinden. Alfoo, wanneer het

fclven ten bellen gelukt , ende die Naabuur door gemeens
Magien ova'wonnen foude wecfcn , cindelik die onnoofcle

Boiidgenootcn ook tot eenen proojc foudcn werden, der dooc

geweld ofcc bedrog alles iöflokkcade Kooningen eadc Rtpublijk^n. ..

iJcwcli



De Ftèr-yoettge 'Dieren^ &c.

Geweld ende Gonft

Bree\t Regul en Honft^

^Irma, t^mnii • omnut. JaXr ^ut- jtijha^ Tveaa.f~:

C. De Vter-yoetige Dieren , de H^afen , endc

de Leew»

A Lle de vier-voetige Dieren , hebbende ondervonden
•^"^ de meenigvuldige ongemakken , die fy , in't wilde

leevende, eikanderen aandeden, vonden goed eene Re-

publikj.^ formeeren , ofte op te regtcn. Waar toe fy in-

ftelden , tot IVetgeevers cndc uitleggers der duiftere wet-
ten, de wijfc ende vroome Haafen^ alfoo die veelo lan-

den hadden dcurrcift j ende, door hunne naarftigheid

ook in de kennilfe der taaien , veele ervaarendheid had-

den bekoomen: Endc fielden die Dieren wijders tot Uit-

'uoerders der wel voorgeftelde Wetten^ defterkeendeman-
D 2 haftigc



i8 De Vier-yoetige 'Dieren^ &c.

haftige Leewen: mcenendedatfyhaarc Republik feerwel

befteld hadden. Maar doen nu deefe Leewen faagen , dat

de vcrgaadering der gefaamcndijkc viervoetige Dieren >

die alleen door den grootcn getaale der by een gekoome-

nc ofte te koomenc Leeden magtig was de Leewen oover

begaanc misdaaden te ftrafFen , gefcheidcn was ; naamen
fy voor te beletten , dat die Dieren ï^ haare groote Ver-

gaaderinge noit weeder by een quaamen , ende onder

fchijn van de Wetten die de Haafen gefield hadden, uit

te voeren, foo doodeden fy voortaan alle de makke hee-

ften, wanneer fy volgens haaren aart by een fchoolden,

endc deedcn fulks veel gemakkelijker als van te vooren *,

haar nu dien waarfchij nelijken lak opleggende, dat fy als

Oproerigen by een wilden troppen, om de eenmaal wel-

geftclde Regeering te verftoorcn , daar fy in teegendeel

fig nu op de kragc ende op de billikheid der IVettm ver-

Heten 5 ende onnoofelik by een quaamen ten gcenen an-

deren einde, dan om onnoofelik haaren kofl: te fouken.

Derhalven (bo beflrafcende Z/^^/^?; deefe Tyrannige Lee»

wen
't
haar vermaanende ende aanwijfênde , dat men in

cene welgeftclde Republijkc der befchcidenhcid mocfl:

plaats gccven , ende dat fulks infondcrhcid in agcingc be-

hoorde genoomen te werden van Regieren , dic ren poe-

nen anderen einde ingefteld waaren, dan om het onder-

ling geweld aller Ingefeetenen door ftrafFen te beletten,

fonderfelfs fuiken geweld ende wreedheden onder fchijn

van de Wetten voor te ftaan , anderen aan te doen , ofte

te gebruiken. Maar de Lee\sien feer misnoegd werdende,

dat die ongewaapendc Haafen derfden onderftaan , om
felf aan foo llerk gctanden ende geklaauden , de \^et voor

t€ fchrijven , ende die te berifpcn ; fpraakcn affondcrlik

met allede andere verilindende bceften in volgcnder wijfc :

Om



De Vier-yoettge 'Dieren^ &c, ^fi

;,Onidatdee(c waanwijfc Haafen met hunne flompe ton^

yygen^ cndc klaaw-loofe poëten^ niet verfcld dan met fwak*
„ke tanden endenaagelen, ons hebben derven voorfchrij-

jyven ivetteriy ende daar en booven ons bcrifpendc, ons
„foo diep in ow^q eere raaken ; Soo moeten wy deelège-

,5 leegendheid gebruiken , om haar te lecren , dat fy alles

,, aan ons (lillen moeten oovergeeven , (onder ons voortaan
„iets te weigeren jende dunkt onsjdatwy aanftondsden

„ Haafen behoorden aan tefeggen, dat wy van meeninge
„zijn, de wetten naar ons eigen goeddunken uit te leggen

y, ende lüt te voeren. Het welk door alle die verllindende

Beeften toegcftemd zijnde, foo wierd dat ook opftaandc
voet aldus é^w Haafen aangefegt, welke (ig genoodfaakt
vonden te veinfen, het (elven voor der Republijke feer

dienflig ende goed te keuren : alfodie Haafen terftond wel
gewaar wierden , wat een verfchil daar was tufichen hun-
ne weerloofe mond ende kleene naagelen, ende der Lee^
wen felle tanden ende klaauwen : waarom fy , foo draa
als fy dit dreigement vernaamen, (til fweegen, offpraa-

ken foo als het de Leewen geerne hoorden , op dat (y
haar leeven behouden , ende nog eenigen tijd de Naam
van wetgeevers xzz\)Vi^ draagen (ouden moogen. Waar
door eindelik den naam van Republik der vier-voetige

bieren is ondergegaan , ende de Leewen eiudelik als Koo-
ningen alleen gchcerft, ende felf dien naame verkrcegen
ende behouden hebben in der eeuwigheid.

Uitlegging ier Woorden.

t^J/ylet allerlei Vicr-voctige DfEKEN, 'Werd hier

Verfüan allerlej aart "Van Menfcben,
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T)e goede Reeden-kaaveling , eige Ondervinding
,

ejide de Staatkundige Schrijvers, keren ons ^ datjoo

yede menfchen
, Joo "Veele hoofden ende finnen ,

• die

meer haar felfs e?ide haar eigen , dan een ander ende

het gemeen , hemmen ende bejorgen. Ende dat Jy
derhalven in eene groote onordentelijke Vergaaderinge

hy een koomende^ onbequaam ^tjn, immers [eerfspna-

relik eenig gemeen goed uitvinden , endê onmoogelik

de Gronden Van eene 'l^puhlik leggen konnen^ die

ten gemeenen Jiutte flrekken , ende duurfaam Tteefen

fal.

Dit flen wy hier , daar de Gras- of Vru£t' , ende gcene an-

dere Bcelten eetende > maar van andere gegeeren werden-
de Dieren , in deefe Vergaaderinge , met de Verftndende hy een
koomen» ende foo onkundig zijn , dat fy niet vcrmerken , dat

tuflchen "Eeters ende S^ijfe geene dan fchaadelijke ende dien vol-

gende gcveinfde onduurfaame vriendfchap ende maatfchappy ge-
maakt konnende werden , fy in tcegendeel alle haare gedagten

hadden moeten hefteden, om fie ten beften, des doenelik, van
de felven te fcheiden , ende gekheiden te konnen blijven j als

meede om mat haar gelijken vergaaderd weefende , ter gemee-
ncr befchcrmmge, tegen de aanvallen der anderen, goede orden

te ftcllen, ende eene Kefuhlik,, die met de Verfindeuie Beeftcn gee-

ne gemeenfchap wil hebben , behoorden op te regten.

Ten tweeden fien wy, dat de onnoolele Dieren hier in d waa-

ien, dat fy meenen, omtrend het formceren van haare Rcpubli-
kc , voordecis genoug te bedingen, als fy de M'etgeevaiie Uagt

aan den Haafen welwijfcn, dog waapenloofen cit den haaren, bc-

veclen , die wel fuUcn willen goede wetten manken , maar de-

felve niet fullen konnen doen ftand grijpen j terwijlefy kicfcn, of-

te immers toclaatcn , dat gckooren werde, een fel gewaapende
Leetr,
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Leem^ alleen om dat hy fal konnen, cndedaar ly niet verfeekerd

zijn y dat hy fal willen, om ergen interefty de goede Wetten wel

^ uitvoeren, endc des niet te min aan hem de uitvoeringe van dien

betnpuwen , fchonn fy weeten , dat hy aanftonds geholpen ful-

• lende werden van Vojjeny Betren, Tjgers endc mlven^ als neevens

hem alle bloed-dorftige ende vleclch-eetende Dieren zijnde, fy
dien volgende de Wetten naar haaren luft ende wreeden aart, als

} ook naar fijne daar meede feer wel oever een koomende Leewen-

^rd, uitvoeren fid ofte fullen konnen , ende ook willen: fonder

desweegen van iemanne^ ofte van eenige Vergaadennge der K.epublike,

geftraft te konnen werden.
Ende fien wy alle het voormelden onder de menfchen ook al-

tijds , by voorvallen van oproerige Vergaaderingen > in Re publi-

ken gebeuren: namelik dat de onkunde aldaai' foo groot is, datfy

de Wetgeevende Magt nooit ftellcn in handen der geenen die om «-

gen voordeel dcfelve, ten voordeel v:in\gemen^ gebruiken ende
behouden fuilen willen ende konnen i maar wel in handen van

feer weinige beleefe?ie ende bereisde , dog ongcvvaapende Regen-
ten, die wel fouden willen» maar niet konnen haare goede Wet-
ten doen (land grijpen : alfoo defelve onkunde der Oproerigcn,

dat veeltijds feer behoufcigc ende ook feer quaalik opgevoede

Menfchen zijn, gemeenelik oolc foo groot is, dat fy ter uitvoe-

ringe der goede Wetten ende heilfaame Bcfluiten , maakcn een
Janjienelik Hoofd , omtrend welk van tijden ten tijden feekerlik fig

vcrvougcn vecle Hovelingen ende Krijgslieden , nWc menfchen zijnde,

die fiitt veilkn , ofte niet kpnnen , bditr voedsel uit beuren eigen Boodem , ende

foYgcu, ofte Viinden dibeid hunner eigene banden ïa.ii^en , maar gewoon ziJHj

feer quiftig te leeven van het gunt andere Ligefcetenen met groo-

ter arbeid ende kommer gewonnen ende by een gezaamcld heb-

ben. Ende wanneer alles ten beften gaat , foo foukcn die Hoove^

lingen ende Krijgslieden beiden haar vocdfel door Impofttien ende
Schattingen , welke i^y van die andere foo nutte ende noodige In-

gefeetenen trekken.

Sulksveele derfclvcn onnoofclc ende nutte Ingefeetenen fiendcs

door haare ongewaa^evde Wetgeevers, reegen dat Geweld niet te

konnen werden bjfchermd j fig naar andere Landen begecvcn.

Doür alle welke oor{i\a^;en de I^^pwWii^ alsdan ook foo onmagtig.
wjrd.
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word, dat die Wetgeevers ende dat Hoofd met allen fijnen Aanhan^e

feer ligtelik door een Uagtiger Habuur ©overweldigd werden j of

wel dat foodaanig aanfienelik Hotfd , die magteloofe mtgeems ,

onder hetdekfel van Crimen uf^ Majeftatis begaan te hebben, deed

dooden , ende alsdan alle die andere nutte Ingefeetenen komt te

regeeren naar fijnen luft^ ende ten germgen van die onnutte qui-

ftige ende baldaadige Hoovelingen ende Krijgslmdtu -, Tonder fig aan

eenige goede IVetteH ofte ordren ende oude Gmoonun der Re-

publike te binden : Ende mitsdien fig ook de N44w van Gewel-

dig lieer ende Kooning oover die landen ende der felver Ingefee-

tenen te zijn, toefchrijft, als ook by andren, foo buiten als bin-

nen des Landsj bekomt. Als wanneer alle wijfe mndcn ende

Temen geflooten ende ftomp werden, ende de Vroome bettpeetende

Ingefeetenen , alsdan onder die alles verdervende Regeeringc

naweliks met fugtcn haar verdriet ende misnougen in dccfen

moogen oopcnbaaren.

Ende meenen wy, dat dit is eigcndlik het gunt, welk dcc-

fe Fa BUI. ons wil leeren.

^t
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©(? omoofile betaald altijds hetgelag.

J'rocu/ a ^cve ^t'ocul a, fuinttne

.

7. De Leew^ ende andere onnoojek Vieren
^

met den Fofje»

'pxE Lee'-jü ^owd ende traag geworden zijnde,ende door
*--^de ordinarisjagt geene fpijfe voor figfelfsende fijne

Vrienden i immers geene genougfaame konnende bckoo-
men , alfoo fy in feer grooten getaalc endt daar en boo-
ven alles gulliglik verflindende ende verteerende Dieren
waaren , foo leide hy die faak oover met opgemelde ver-

Jlindende ende alrijds hongerige Dieren. Ende vonden fy

eenftemmig goed , dat de Lee'-jn^ alle Dieren die hy genee-
gen was te flagten , als vol van Vlees ende Vet genoug
zijnde, om haar te konnen verfaaden , ten Hoove ont-

bieden , ende haar eene doodwaardige Lak op leggen

E foudc,
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foude, om onder fchijn van Re^t haar te mogen dooden.

Derhalven foo ontbood hy nuditdandatonnofel Dier by

figi ende dieonnoofelegekoomen zijnde, vraagde hy dat

5D/^r , of fijn /i^em wel van goeden reuk was j het Dier

dat daaropantwoorde, ende feidedat hy ftonk, wierd ter-

ftond als een vyand ofte lafteraar dei Lee-^s gedood j ofdie

ter contrarie feide , dat de A^em des Leews lieflijk rook,

wierd als een befpotter, vleijer,ende leugenagrig Bedrieger,

omgebragt > fulks by naa niemand dien dans konde ont-

fpringen dan de ^os, feggende dat hy feer verkond was,

ende daarom gants niet konde ruiken , ofte eenige ken-

nifle van den Adem des Leews krijgen : gelijk meede eenige

2ir\dQtQ grasmeetende 2>/>r<?«, die nooit ten Hoove met den

Leewe ofte eenige andere verjiindende 'Dieren , eenige de

minfte ommegang hadden gehad , ende daar door voor

den Leewe ende die verflindende Dieren ^ geheel onbekend

waaren gebleeven , door dat middel haar leèven behielden.

Uitlegging der Woorden,

^ Q/f^t den Ouden Leewe yerftaan ny een I\gmj^

ofte Vorjl 5 'ivien om fijne fwakheid ongeraaden

is
^ fljnm Nabuur te heooreloo^^en,

jSfet de J
A G T j aangrijpenden oorlog.

Met de Vrienden des Leews , der Koningen HoO"
yel'mgen.

JJ'et onnoofele D i e R e n , Menfchen dte van haar ci-

gen Inkoomen leeVen , ende weegens haare 'Deugden

ende ^kdommen in de oogen der Kroningen ende Hoo*
yelingen hoornen ^ ende gedood werden.

Met
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Met den Vos SE y een yoorjtgtig Menfch j die met I\0'

ningen ende Hoofdingen niet T^il te Jchajfen hebben,

OP welke Stellingen aldus gereedcnkaaveld werd. Wanneer
Koningen ofte Vorften ten opfigte hunner naabuurigc Koningen

ofte Staaten foo fwak zijn , dat fy teegen defelven gcenen oorlog

^ onderneemen konnen,dan met een baarblijkelik gevaar , van felfs,

' als ook baare Hoovelmgen^ ooverwonnen ende verftrooid te füllen

werden, foo onthouden fy fig gemeenelik van dat middel, waar door
ende waar in demagtiger Koningen ende Hovelingen hare /«yi/?^-

ticy vermeerderinge ende roem plagten te foukcn. Naraelik te vein-
fcn,dat eenig fwakker Nabuur haar gehoond ende fbodanige reeden
van toorne gegeven heeft , dat daar van door een oorlog boet ende

frage genoomen moet werden , op dat fy onder foo een voorgee-
ven 5 door het geweld van gehuurde ende befoldigde krijgs-kneg-

ten, ende voorneementlik Vreemdelingen, niet alleen haare Vjanden

met toejuiginge aller onnoofele ende ongegoede Ingefeetencn i

fouden moogen oovcrwinnen , ende haare Landen ende Steeden
inneemen, maar dat fy infonderheid haare eige Onderdame» door
Schattingen ende Impofitien ofte Inquarticringen van Krijgsknegten,
fouden konnen met cenenfchoonenfchijn plukken ende pionderen;

Sulks andere fvvakkere Koningen ende Vorflen, gelijk als hier

de oude Leey^ ons voorgedraagen werd, in Vreede moetende leeven,

ende necvens de noovelingen, haare pragt ende ooverdaad met haa-

re eigene Inkomften niet konnende voeden, vermerken, datmid-
deler wijle de wcetenfchappen ende rijkdommen haarer Ónder-
daanen» door de faaligc Vreede foo toegenomen zijn, dat fy ver-
moed konnen werden , den grooten Ooverdaad , ende het geweld
hunner Kooningenende Hoovelingen,niet als voor deefen, wan-
neer fy mindere magt , kennifle , ende weinige goederen hadden,
te fullcn willen draagen.

Dsrbalven deefé fwakkere Kooningcn alsdan vcelsijds door haa-
re Hoovelingen , cndc boofe Bevelhebberen der Krijgsluiden, veeltijds

geraaden werden , haare weegcns kenni[fe ofte deugd , ende infon-

derheid weegcns rijkdommen aanficnelijkc MagiJiraAtenyBaads-Heerenf

ende Onderdaanen, in het byfondcr aan te taften , met nu deefe,

d»a weederom die, te doen bcfchuldigen aan oproer ofte land-ver-

f E 2 raH(t
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r»ad fchnldig te zijn. Ende indien die befchuldigden alsdan oo^
vertuigd konnen werden , dat fy de gebreeken des Kootmigs ofte

'fijner Hoovelmgen gemerkt, ende daar van metmisnougengefproo-

•ken hebben j als die veragcendej ofte indien fy, meenendedoor
^roote vlejeryen haare rijkdommen des te veiliger te fullcn beflt-

-ten, oovertuigd wa'dendie Koninglij ke^^&r^f)^«> alsof het groo-

te deugden waaren > feer gepreefen te hebben » foo weeten dts

-niet te min die befchuldigers aan ende uit de allcr-onfchuldigde

Woorden ende werken, feer quaadc i«mztif« te digten, ende nog
argere confequemien te trekken? verfeekerende dat die door haar ver-

ilerde feer quaade ïntentien gefprooken ofte gedaan zijn. Name-
Jik oproeriger, fchimpender,ende fpottenderwijfe» foo dat deefe

aatiiienelijke, deugdfaame ofte rijke mannen, hoe onfchuldig de
Jfelven ook fouden moogen vveefen, ten Regte gefteld, befchul-

digd ende geoordeeld werdende , van q^zqwc andere Menfchen,
-dan die omdenKoningeofce fijne Hoovclingen te behaagen, ge-
neegen zijn , derfelven wille ofte gebooden altijds in te volgen
ende uit te voeren , * ende dat fy Befchuldigden dien volgens niet

Jconnen ontgaan fchuldig verklaard te werden, aandeallergrootfte

misdaad van Geqitetjier Majefteit in den hoogftcn graade > op d.it fy al-

footen behoeve des Konings ende fijner Hoovelingcn, opgeofferd

•werdende, lijf ende goed verbeuren, endede aller ondeugende
menfchen, fig daar meede voeden ende vcrvroolijken fouden mogen.
Ende derhalven fo konnen onder foodaanige Rcgceringe geene

'fchrandere ende eenigfins gegoede, alsook infondcrhcid gccne in

•eedclmoedige Deugden uitfteekende menfchen, dcfirikken dce-

fer Koningen ende Hoovelingen ontgaan, dan mer üg tnal ze veinfen,

ofte met onderwijle die Koningen ende haare Booven te vlieden, ende
met de Hoovel'mgen geene kennifle ter weercld te willen maaken.
Gelijk de Vos ons nu hier gants geene fijner wonderlijke konfleii,

maar alleen deefe voorfigtiglieid vertoond, dat hy ijg mal, dac

is verkoud te zijn, ende niet te konnen rieken vcinfd , ende alleen de
laageadcsLeeuwen ontkomt, ende geene andere Dieren diclaagen

ontgaan , dan de arme gxAs-ectende , die ten Hoove gants niet bekend
aijn, ende met die bloed-dorftigen gants geene gemcenfchap heb-
ben willen. Het welk \vy meenen te zijn alle hict gunt dede onfc

JFabül ons Icerd.
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^at deedSt* Tieter ten Hoove^ dan fipien Hecre,
datïsde^2L2i\\€i^ ende Reeden verfaaken^

liegen ende bedriegen?

D

£xeuc au/a. :fuv -vulr e/Zè .otus .

S. Van den Leeti^e ende fijne Vriendeyu

jE Tapegajeriy Japen ^ ^VidcVoJJèn^ de ordinaire en-

'de eerfte Vrienden van den Leewe ^ wierden ge-

Avaar,dat de wijfc cnde welverfogte //^?^j, ingang by den

Lee-joe gekreegen had , ende dat de Leew desfelven raad

'ibo hoog agtede , dat hy voortaan geenen anderen raad

ïijner eerfte Vrienden gebruiken wilde , waaromme iy

alle daar oover foo nijdig wierden, dat fy te laamen fpan-

wden , om een voor een by den Leewe te koomen , ende

hem aldus de een voor ende de anderen naa , uit eenen

^snondefpreckendc?oteQnderregtcn,endetedoenge!ooven,

E 3
dat
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dat de Haas op fijnen verftandefoo groote glorie droeg,

dathyfeide ende roemde, dat, indien de Leein regeerde

naar fijne onderwijfinge , hy alsdan waarelik felfs niet,

waar wel hy door den Leewe oover de andere beejien

heerfte, ende dat de Leew ^ afgaande van fijnen raade,

die enkelik ftrekte om volgens de reden ende billtkheiay

ten voordeele van het gemeen , heerfchappye cover an-

dere Dierente voeren , ende alfoo in tegendeel naar fijnen

eigen lujl ende tot fijn eïgen vermaak willende regeeren

,

alwaare het ten verdriete dergemeene^/^r^w, hyhetfel-

ven fbude doen als een Tyran, die men, in foo cenen gevalle,

gantsgeene gehoorfaamheid fchuldig was, ofte wecfen fou-

de. Hetwelk aanbrengende Leew gelovende waaragtigte

zijn, om dat het ecnewaarfchijnelijke Saak was , waar van
foo veele teegen eenen hetfelven getuigden, dat hy teegen

alle Regulen van Regten fonder den vroomen ende on-

noofelen Haas te hooren in fij ner verantwoordinge , ver-

klaarde hem voor een Oproer-maaker , die hy gebood aan
lijf ende goed te ftraffen. Dog de faak daar naa onder-

foekkende, bevond hy , dat fijne cerfte Vrienden maar
beveinfde Vrienden waaren , ende dat fy dcefen ee-

nigen gctrowjucn Vriend des Lceweri door nijdigheid

hadden doen dooden ; foo dat eindelik de Lee-j:; oud

,

ende door deefe voorvallen vreesagtig en fwak geworden
zijnde, wel bevond, dat hy tot fijner gefondhcid,ende

om fijne voorgaande fterktete bekoomen, niets foo heil-

faams konde gebruiken dan Papcgaais-tongcn , Voflcn-

herfleneo, ende vet gemefl: Apen-vleefch, cnde gcduu-
rig daar op toclag , om dcfelven een voor een in fijn ge-

weld te krijgen. Waarom fy , die beft willen wat (j
verdiend hadden , het felven haaft gemerkt hebbende,
fig altijds by een hielden , ende in fijn Hol niec wilden

koo*
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koomcn , om niet van den Leewe te werden verflonden ;

^ ende , indien het doenelik waar, door eenige konden
» hem voor te koomen , ende felver om den haBe te bren-

• gen, tragteden.

Uitlegging J^r Woorden.

A/fet den Leew hebben de Ouden Ver/laan een I\g^

ning door geboorte , die eentgfins edelmoedig ende

yerftandig is.

Door Papegajent, Aapen, ende Vossen,
hebben fy 'Verftaan M'enfchen , die ongeneegen ^tjn met

arbeiden haaren kofl te raapen , ende daar en teegen trag-

tenyangroote Heerèh met vlejerije^ gritlen^ 'ïfonder*

lijke kon[len ende wreedheden , ooyerdaadig geVoed te

'Vperden , geltjk Hooyclmg^n foodaayüge yneeft ^tjh.

Voor H A A s E N , Menfchen die "Van haar eigen inkoomeny

fonder andere te hejchaadigen , gewoon ^ijn te (eVen i?i

der /liltfy
ende nogtans yeele Landen bereifd^ als 7neede

yeel geleerd
^
gehoord^ ende gefien hebben* Dit ^un

menfchen die yafle ende deugdfaame Maximen yan le^

yen hebbende , niet "bitten krommen , omgemakkelijker

door de weerelt te koomen , ende mogt men die rvel on-

Hoovelingen noemen.

IN gevolge van het welken alfoo de Ouden ons met deefcr Fa-
BULE hebben willen ver^oonen , een Komngs Hof ^ ende alle

fijn Bedrijf, foo Tullen wy het fclven aldus koitclijk voordmagen.
Die van K.9nwgen gcboorcn werdca , onder die verwagtingc

van
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van tot mannelijke Jaarcn gckoomcn zijnde , een Koningrijk te

fullen be-erven ; vinden fig van jongs aan omringd van menfchen

jong van jaarcn, die geene andere hiax'men ofte vafl voorncemeri

hebben > dan om by alle middelen, hoedaanig die- ook zijn mo-
gen» des jongen Heeren liefde endc gonftcn te bekoomcn j op
datfy by der felven volgende Succdfie 'm der Regeeringe, van dien

nieuwen Koninge, foo voor fig felfs als hare maagen, de aller-

aanficnlijkfte amten mogen verkrijgen. Ende vermitsjonge men-
fchen van tcegenwoord ige ernftige faaken,als ook van alle forgcn,

voor het toekomende fecr afkeerig, ende daar entecgentot wel-

luflen ende lighamelijke vermaakcn aanftonds te genieten, altijds

gencegen zijn; foo konnen ook geene menfchen haarc gonft foo

wel verkrijgen ende behouden j dan die de welluflcn» daar fy

toe geneegen zijn , ten hoogften prijfcn , endc daar en boovcii

alle nanleidingc geeven ofte middelen verfchaffen, op dat fy die

ten vollen konnen genieten. Jaa dat meer is , indien eén deefcr

jonge HoovcUngen weet uit te vinden ecne nieuwe welluft ofte

een vermaak dat fijn Heer nooit bedagt ofte gefmaakt heeft, en-

d^e nogtans onder het pleegen van dien daar in een groot ver-

maak vind 5 foo werd die Booveling gemeenclili de ccrfle ende
grootfte Mingenoot des jongen Heere.

*

Dit is de reeden, dat alles wat dre jonge Heeren feggen ofte

doen, ten hoogften van die Hoovelingcn gcpreefen endc naar-

geaapt werd. Dit is de reeden, dat die jonge Heeren geduurig
haare luften volgen , met fpeelen , danflen, jaagen , vliegen,

narrepoifen, wat lekkers teeeten ofte te drinken, ende infon-

derheid, wanneer fy ecnigfins manbaar werden, met ligce vrou-

wen te om- armen. Sulks fy haarc jeugd, foodaanig als hier ver-

meld is, hebbende doorgebragt , wanneer haar oude Vaader komt
te fterven, geene de minftc kennifie hebben, hoe de Ondcrdaa-
nen behoorden te werden geregeerd. Ende ook geene dan die

cerfte jonge welluftigc Vrienden kennende ofrc beminnende, al-

foo fy met geene andere menfchen gemeenfiam hebben ver-

keerd, fy ook defelven, ende geene andere met de aller-gcwig-

tigfte Amten der Regeeringe voorfien.

Ende vermits dcefe.go/j/? des Kontngs is de ecnige -'l/^or/,diedcefe

wclluftige eudc oovcrdaadjgc Hoovelingen ende Kaijgs-Oovcrllen
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magejaagd ende aangebccden te hebben; ende fyookgemccnelilc
foo behouftig zijn , dat fonder dio, gonfte, tot de uiterfle verngtinge
cndcarmoede vervallen fouden, fooontfienfyfig gcmeenelik niet,'

ter behoudinge van die gonfte, geduurig te faamen te fpannen,

om den Koning onweetende te houden, ofte ook, als het te

paflc komt, alle andere die,.met hem beeter te onderrigten,

haar in den weege zijn , by den Koninge verdagt te maakcn >

ende van eenige vernerde Misdaad te befchuldigen. "Welke
Koning gcene oogen noetc ooren hebbende dan deezer Hoo-
velingen, die hem ten dcefen einde gcnougfaam opgeflooten,
ende van alle andere menfchen afhouden , gemeenelik fig dug
laat verleiden ende verraaden , ende fig daar van niet v/agteii

kan.

Gelijk men het felven allermeefl: fiet , wanneer by gevalle

een verftandig dcugdf^am man , ten Hoove in foodaanige hoo-
ge Bcdicninge komt , dat hy daar door gemccnfaam mcG den
Koninge werd » ende desfelfs gonfte verkrijgt , door ccnigc
behaagelikheid die nltijds by der Deugd ende Vï'aarheid is, ende
felfs in de oogen der meeft onweetende Koningen ftraalt, foo

lange tot dat die eerftc Vrienden des Konings , vreefende door
deefcn Nietiwd'nig ingetoomd te fullen werden , te faamen fpan-

nen , ende eenige middelen bedenken , om aan die Deugden
een fchijn van misdaad te konncn gceven. Want die ellendi-

ge Koning, geene andere menfchen in fijnen Hoove ontmoe-
tende , dan die deefen dcugdfiamen mieuweüng haaten ende be-
fchuldigden, meend feer wel te doen, veelen» ten naadeelc van
cenen,te geloovenj ende den felvcn als de misdaad van Gequet-

fler MajeÜcit bcgian hebbende , door Regceren , eevcn als de
Hoovelingen gefind weefende , te doen veroordeelen ende doo-
den , ende alle Vrienden des (elven ten Hoove, jaa ten Lande
uit te jaagen.

Dcg indien die Koning met eenige de minde opmerkinge
leeft, {00 bevind hy met der tijd , dat decfe fijne HooveHngen
hem verraaden hebben , ende dat hy deswcegen by fijne ge-

meene Onderdaanen voor ccncn Tjrari gehouden werd , als ook
dat deefe Verraaden,, des Konings vcrvremding ende mindering
tan gonfte , van ende tot haar gemerkt hebbende , fig alle naar

F der
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der opgaande Sonne keercn, ende hem met hulpe fijns Siucejfeun

bedektelik tragtcnte doodcn. Sulks foodaanige Koningen , door

ondervindinge endc ouderdom vrccs-agtiger ende fwakker ge-

worden zijnde , weeten dat fy van alle haare Ondcrdaanen ge-

haat > ende van haare Hoovelingen ondermijnd werden , maar

niet weeten, wie fy middclerwijle mogen vertrouwen i Waar-
om fy ook niet min als de verraderfe Hoovelingen > in gcduuri-

gc onderlinge vreefe van gedood te fullen werden , cUendiglik

haai' leevcn eindigen. Welke onfe Recdenkaavelinge wijders

met Voorbeelden te beveiligen , gants onnoodig is j aifo nawe-

liks eenige Griekjey Romeinfcy ofic jongere Hiftorie-Schr^versy van Ko-
ningen- ende Vorllen- Hooven handelende, konnen werden ge-

leefen, fondcr die in grooten getaale te vinden. AUeenilik feg-

gen wy den cigentlijken fin deefer Fabule te weefen , dat

ten Hoove de onwcetenheid ende ondeugd regeerd foodaanig,

dat alle kennifle cnde deugd daar uitgebannen , cnde uit dea
Lande verdieeyen werd. sh Am. ds Gueyma mmfiedo M Cmf,

n^an^
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JVanneer iemm is ooverheerd^

V// t^d dat hy verdraaien leerd.

9. Het ^aard endc fi;a ^iter^ als ook het Hart.

TT Et vrye ende blye Paard, (lende het breedgehoorndc
^-^ Hart in degraafige valleye neevens hem weiden , was
niet cc vreeden in aller Vryheid neevens het vrye Hart (ijii

voedfel te foeken , ende daar en booven dat voordeel te ge-

nieten , ook te konnen weidenm de digte boflên , daar het

Hart, om fijne hoornen sniet by konde komen, maar be-

geerde die Gemeene weiden endeboflen alleen voor fig fel-

ven te gebruiken ; fprak derhalven met ende verfogt een
welgewaapend Mariy hem fijnen rug aanbiedende, om het

Hart j dat fiici in*t loopen was, te vervolgen ende te doo-

dcn j het welk de Man feer gaarne aangenomen hebbende,
F z tot
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tot fijn meerder ende beeter gemak voorftelde de noodfaa-

kelikhcid van een faadel ende toom te moeten gcbriüVen.

'cWelk het ^aard -^ hopende des te feekerder het Hart te

dooden, ende Heer ofte Mee/Lr oover alle die graafige

Velden te worden , gewillig toeftond, oopcnende fijnen

mond voor het gebit ende den breidele , als ook fijnen rug

fchrap fettende Vüor d^n faadcle. Ende wierd door deefe

miiddelen het Hart ook afterhaald ende gedood. Sulks

toen het Hart gevangen endegedood was, het Paard, als

meeneitde des y^^f/ir^rj ende ook fijn oogwit beloopenende

verkreegen te hebben, verfogtontflaagente zijn van dien

laftigen Ruiter : niaar de Rmter feide , dat hy het fViid

niet had gedood alleen ten lijnen voordcele, maar om fig

felfsdaar meede vroHk temaaken, ende dat hy nog met den

Ruitere belaaden moeft blijven, ende daar en boven ook het

Hart eerft aan fijnen huife moert brengen : fulks het Taardy

hoewel ongaaren 5 het (elven gedaan hebbende, ten twee-

den maale verfogt , .da-t de Maïi van fijnen rugge affi:ijgen

wilde: maar de iVi^w antwoordc, dat hy, om het Hart

te verorberen , brood noodig had, ende vougdedaarein-

delik by , dat hy nu wift hoc bequaam een Taard was , om
den Menfchen te dienen in fwaarclafien te draagen ofte die

te trekken j ende voor eerfl: den Rosmoolen •, ende dat het

ook fiser Biilik was, dat een Beeft getemd, ende geleerd

vvierde, eencn Menfcbe te gehoorfaamen. Waar op het

^aard begon te flaan ende te lleigeren,meenende fijnen

Ruiter af te werpen j maar die fat vafl: in den faadelc , en-

de floeg met fpooren ende fweep foo fel, dat het Tfiardy

moede ende mat geworden zijnde, fig 'm de Rosmoolen

liet infpannen , ende voortaan fuiirelik arbeidende, nicc

meer voedfels kreeg dan als het dien Mmne ^ nu fijnen

Meefleren geliefde.

Uic^
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Uitlegging der Woorden.

<T\ e Ouden he'jben ver/iaan met het Paard cnde hét

k '^ H A R T j twee aanfienelijk^ Ingefeetenen ofte Magi-
•

.

JlraatS'T^erfoonen.

CHét de Graafige Velden, Bosschaadje, eene
Republik^ daar de Ingefeetenen vry weiden mogen*

) tMet de Mat<j ende die Ruiter, een in magt-tiitflee*

kend menfch^ die tot Veld-Overlten voor eene reiJe ofie
voor eene Vtldtogt aangenoomen werd.

C^let eenKviT-E^ opftgte hebben , ende in de Rosmoo-
\cn te f/ioeten gaan ; in (laavernie te /eeyen.

OEiijk eene welgegronde liefde, die de menfchcn % fclven toc-
^^draageilj in haar aiinfteckt de begeeite,dat andere nienfchcii

van haar wel gevoelen ende fpreeken,endc dat de gcfonde reeden haar
ook Icerd , dit de ieekcrfte weg , om daar toe te geraaken is, alle fijne

kragten in te fpannenom lofwaardige faaken te doen j foo is ook kcn-
nelik, dat die Eeïgierigbeii, als opgcmelde loffelijke vrugtcn voort-
brengende, is eene fctr loffelijke deugd.

Ende vermits de Heersfagügheid
, ontftaandc uit eene verkeerde of

dwadende eigenfelfi liefde, ons veeltijds onder de naame van Eergierigheid

voorgcdraagenwerd, ende dat ook de Ueersfugtigeu figgccrne met
den mantel der Eergmigen bekleeden,terwijlery heersfugtiglik an-
deren ,- ende by gevolge lig felven befchaadigen , waareÜk fecr ver-
agtens waardige Menfchen zijn. Ende cindclik, vermits deefe Fa-
bul ons eigcntlik vertoond hctquaaddacde Heersfugtigen ande-
ren ende ook fig ielvcn gemeenelik aandoen ; foo fil niet ondienftig

2ijn, dat wy het fclven met meerdere woorden voordraa.f^en-

Een waarelik cnde op regtc gronden Eergierig menfch , 'is geruit
cnde wel te vreeden, als hy lofwaardige werken gedaan, ende dien-
volgcnde te verwagten heeft, dat anderen daar van naar waarheid
oordeelen ende fprecken fullcn. Ende indien het fclvc hem niet ge-
beurd > foo llrekt hem nogtansfijn eigen gcwiden voor duifend ge-
tuigen, dat hy die Eere waarelik verdiend heeft. Ende hoe hy daar

na meer menfchen vind , die voor ofte neevcns hem den weg van Eere

cnde Deugd ingaan , hoc ^rooter cengenougen hy uit fijne werken
fchept, ende hoe meer hy iji fijnen goeden wccge bcveftigd werd.
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Een Ueersfugtige daar en teegen wil enkel boven anderen uttjleeken^

ende oovcr anderen Heerfchen, benijd daarom fijnen meerder, cndc

haat fijns gelijken j niet om dat (y't ccnigfins verdiend hebben j maar
om dat fy meerder als hy , ofte hem gel^k^zi^n. Vcragt fijn eigen ge-

weeten, ende alle het geen andere menfchenvan hem foudcn mo- '

gen gevoelen, mits fy dat niet tcïi lijnen naadeele derven uitten.

Ende vermits de Heersfugt dien volgende niet op een inncrlik ge-
weeten of gevoelen» maar op gerveld ende bedrog gegrond is, ende al- \

tijds verfeld is met nijd ende haat 3 So werd fijn Mcefter , terwijle hy
daar vanbefeeten werd, door alle de opgemeldc hertstogtenfoflerk

gedreven, om fijnen meerder ofCips geleken te verminderen of te vcr-

metigen,dat hy ten dien einde veeltijds middelen by der hand neemt,

die wel vvaarelik fijnen vyanden fchadelikzijnj maar die daarbenee-

ven, in flcedc van hem tot meerder aanfien ende heerfchappie by
ende oover fijn meerder ofte gelijken te brengen , hem in teegen-

deel verminderen ende verderven.

Ditfien wy daageliks , als voormeld , niet alleen by alle Menfchen
in het bj/fonder aangemerkt weefende, maar ook voornaamentlik in

VrjeRe^ubliken^d^zreemge Heersfugtige Regenten fig niet genougen met
ordentelik ende wettiglik , in de Vergaaderingen der Regceringen,

hare ftemmen neevens hare Meedebroederen te geven , ende met de
meellen te mogen befluiten j maar die alles na haaren finne willende

drijven» heimclik ende affonderlik met cenige andere quaadwillige

Leeden der Regeeringe te faamen rotten, beloften ende Ecden doen,

om ten dien einde van buicen cenig Heer in die Republike te roepen,

ofte te brengen, op dat fy door dien Hoofde hare Mcedebroeders fou-

den kennen dwingen , volgens haare geneegendheid , te flemmen, of
dieuitder Regeeringe te werpen, ofte doen doodcn. Endefienwy
ook dageliks,dat die Heersfugtige Regenten,mccnende door het in-

voeren van fbodaanig Hoofde haar oogwit verkrecgen te hebben , in

teegen deel bevinden, dat fy fig door die fchelmflukken tot ccwigUk^

verdoemde Slaaven aandien Heerc verkoft ende vcrpligt hebben, ora

allcfins fijnen wille te moeten doen, ende nooit als voor deefen in der

Vrye Republike haar eigen gevoelen te mogen uitten ; In't korte

gefcgt i wy meenen den cigentlikcn fin deefer Fa b u le te wcefcn,

onstcleercn dat lbo een Heersfngtig Regem is waarelikccn ?uurd,d2t

\veleen Ruiter opneemen, ende het Hart doen dooden kan, ma.ir dat

ook daar naaeeuwiglik onder dien Kw;/w, ofte iii der V'Wnoolcn gaan
. oct, ^eetn



Ecne Flieg ende een Mier.

Beeter hy den Uil gefeeten 9

Als gevlocgen by den Falk^

47

10. Eene 7^&^ ende een Mter,

EEne Vlieg in den Soomer eenen Miere ontmoetende,
feide hem , Gy zijc voorwaar een verkeerd ende ver-

agtelik Beejt , want daar gy vleugels hebt om hoog te kon-
nen vliegen , foo kruipt gy als een flaauhertige in der aar^

de , ende komt daar niet uit dan om uwen koft met fwaa-

ren arbeid te haaien, beftaande die kolt in geringe aard-

vrugten te eetcn ende waater te drinken. Ik daar en tee-

gen vlieg om hooge , ende iónder eenigen arbeid > fct ik

my aan de aldcrkoftelikfte tafelen , eet aldaar de lekkerfte

fpijfe, ende drink uit goude ende filvere vaten, de alder-uir-

gelcefenftc dranken -, flaap op purperen bedden , ende kus

ïilduïyc de wangen d«r allerfchoonfte /rmwen. Wa^ir op de
Mier
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i\f/>r antwoordc j De WeUuflenvanpragt, koftelijkefpij-

fc ênde drank , ende van fchoone Vrouwen , die gy onbe-

Iioorelik geniet , moet gy wel dier betaalcn , met in ge-

duiirigc forge te lecven voor de Waajers, VJieg-lappenj^

ende allerlei lijmige foctigbeden ende dranken, daar gy
meede aangelokt ende gevangen werd, ofte daar in ver-

drinkt! ende alles ten beften gaande, kondgyindielee-«

digheid, pragt ende welluften niet langer Iceven dan tot

den eerften IVintere^ als wanneer gy feekerlik metfchan-

de fierven fult. Ende die gedagten ofre oordeelen , die ik

oover uwe op-gemelde Wel-luften geveld heb, maaken,
dat ik meteen groot genougen in aller fcekerhciddcs Soc^

mers my oeffene, om door eenen taamelijken arbeid foo

veel te vergaaderen , dat ik ende mijn oud foet ggfelfchap,

dat fi^=desg€lijks van alle nooddruft t^jdelikvoorfien

heeft, ]d<afr^fö7zr^idiaar van ftil ende gèfufl: lecven kan.

Uitlegging i/fr Woorden.

e Ouden hebhen hier met eene Vlieg ver/laan ,

een Menfih die pagtig ende "jL'e/liidig iecfd\ ofte een

Hooveling.

Met een Mier, een Menfch , die needertg , arbeid- ende

fpaarfaam ts.

Mit de S o oM E R , Voorfpoed ofte Jongheid.

Met den Winter, Teegenfpoid ofte Ouderdom,

\T7Annecr de Mfnfchcn hebben verkooren ccncwijfe van lecven

' * die met haarcn aard avcI oover een komt, foo krijgen fy men
der tijd daar in foo ccn groot behaagcn, ende gewennen (Igdaar

aan foo leer, dat fy degcbrcekcn, welke daai-inzijn, niet meer
bemerkende, alle mcntchen die op ecne andere wijfe leevcn, be-

ginnen te vcragten, daarnatehaaten , cndccindclik tebefpr^ten.

Het welken men allermecft bevind waarhaftig te wccfen, by die

Meur
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Een Vlieg cnde een Mier, ^^
Menfchen j welkers aard flrekt om fig pragtig te draagen in klec-

deren ende huishoudingc , om wat koileliksende ooverdaadigstc

ecten ende te drinken > cnde om in alle Wclluften , die het byflaa-
' pen haar kan doen genieten , te leeven. Want haar dat in den be-
• ginne foo een groot vermaak aanbrengd» dat ly daar naa niet bemer-
kende denflaart die het naa fig trekt i maar ooverdenkcndedat Cy

methct boeten van die kiften, nicmanne doorgeweld ofte bedrog
' cenige fchaade ofte onluft aandoen , daar in nog een grooter bchaa-

gen krijgen > fulks fy eindelik van ende oover het boeten van die

haare luiten derven roemen > ende alle andere menfchen , die met
eene forvuldigcarbcidfaame fpaarfaamheid , eencbefette wijfeom-
trend hare kleedingethuishoudiuge,fpijfe5drank5vermaakjende wet-
tig byflapen, hebben ende houden, eeril: veragten als of het menfchen
waaren van Idcin verftand , die de weereld nog niet kennen j cnde
die {ig ofte andere menfchen van ende met haar groot goed geene
deugd k onncn aandoen. Waarom Cy ook de fclvcMi daar naa hAatetiy

cnde eindelik befptteu^ ende uitkrijtcnvoor een^innige, kaarige, ofte

gierige Steil-ooren^ die felfs geene vreugd genieten» ende foo veel in

haar is, de vreugd van anderen benijden, beletten, ende ftooren.

Waar tecgcn dan die menfchen , welke eene neederige arbeidfaamc
endeforgvuldige v/ijfe van leeven , volgens haaren aard , verkoorcn
hebben, ende lig daar by wel bevinden, door deefe veragtinge,

haat ende fpot der anderen, gaande werden gemaakt, om haar voor
de oogen te ftellen , dat fchoon genooraen fy in haare pragt , oover-
daad , ende wclluftcn, voor het tegenwoordigen eene groote vreugd
genieten, fonder ieman door geweld ofte bedrog te beleedigen,

dat die haare wijfe van leeven, nogtans den^row^, daar fy op ge-
bowd werd, als ook haare Meeprs die fe pleegen, om verre werpt,
naadcmaalfy door die wijfe van leeven, allangs haar goed opmaken,
hare eere , gcfoudbeid cnde finnen verminderen, als meede eindelik by
de ecrfteteegcnfpocd en, gefield werden in foodaanigen ftandevaii

dubbelde armoede, dat f)', niet v.'cctende waarvan ende hoe te leeven,

van hare oude Gefellen vcrlaaten werden, cnde lUsdan fig fchaamende
hulpc endeondcrftandteverfouken van die g"ene welke fy voor-
maals vcragt , gehaat ende befpot hebben , fy ook feer haafl een feer

ellendig ende fchandclik einde fullen hebben. Ende is aan de ande-^

re fijdc ook waarhaftig , dat fy fpaarfiamen in korten tijde aan die ar-

G beid-
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bcidfaame fpaaiTaamheid foo fcer gewennen, dat fy van tijden ren

tijden haar niet alleen ligtcr endc ligtcr,maarookmccr endemeer
vermaakelik vald , infondcrhcid , wanneer fy in tccgcnfpocden,

verlies van goederen , fiekten , &c. bevinden , dat fy haaren ouden

fland behouden» cnde in haare wijfe van Iccv en voortgaan, endc

haare gefondheid weeder bekoomcn konnen » ter'^ijlc die prag-

tigc, iorgelofe ende wclluftigc menfchen, die fi-lvc teegenfpoe-

dcn ende fiekten niet konnende uitftaan, fchandehk ende fmcrtc-

lik daar onder befvvijken» ende alfoo haar lecven eindigen.

Ende gelijk wy dit voorgaandcnin den gemcenen ommegangc
der menfchen bevinden waarhaftig te zijn j foo bevinden wy het

felven infonderheid by de Hoovelingen , alfoo die gemcenelik alle

hun vermaak ftellcn in hoogte vliegen, dat is, pragtig, quiftig,

ooverdaadig ende welluftig te leeven > ende midderlerwijle alle

andere fpaarfaame forgvuldige ende dcugdfaamc menfchen , het

fy Eedden i het fy BoYgeren, het fy Boeren, te veragtcn, te haaten en-

de te befpotten. Ende Hen wy ook dat fy Hof jonkers door die wijfe

van leeven» gcenc teegenfpoeden konnende verdraagen, met den

cerften vcrliefe , haav eigen verderf op haaren halfe haaien, terwijle

de andere , welke fy voörmaals veragc , gehaat, cnde bcfpot hebben,

ccnige verliefen doorftaan, cnde des niet te min de felven blijven»

ende haar alsdan fmertelik afvraagen, of het niet beeter i$ in ee-

nen necderigen geruften ende feekercn ftande iwg te lecven, en-

de eindelik met eere te fterven ; dan in de allergrootilc weelde en-

de pragt ecnen feer korten tijd als Heeren geleefd hebbende, door

fijne eigene fchuld in ellenden te vervallen , ende eindelik met
[merten endc met [dunden , als BeedeUars te fterven.

Derhalven wy ook meenen den eigentlijken fin deefcr Fa bu-
LE te wecfen, ons aan te wijfcn , dat pragtige , ooverdaadige endc

welluftige menfchen, gemeenelik de neederige, fpaarfaame , ende

deugdfaame menfchen vcragten, haaten ende befpotten : endc dat

die pragtigen niet dan eenen feer korten tijd Icevcndc, in fmcrte cn-

de (chande koomen te fterven: terwijle de neederige ende arbeid-

faame menfchen dat aanficn, fig daar meede trooften , cnde lan-

ge in ftande gcbleeven zijnde , met ccncn geruften gemoedc
cerelik komen te fterven.

Het



De Ee^el^ Hond, cnde de Meefler. .5 x

Het en is niet eeven eens wie het doed.

11. De Ee'^ely Hond^ endc de Meefter.

EEn Eeze/i fiende dat een klein Hondjen , fonder eenigen
anderen dienil ofce arbeid te doen , dan met quispel-

fteerten ende mtt fpringen teegen des Meefters lijve, des

niet te min van den felven Meeflen^ fagt wierd toegcfpro-

ken , ende met fijner hand geftreeld •, Ende dat het Hond-
jen daarenbooven veclc lekkere fpijfe van der tafcle fijnes

Hferen krijgende, fig daar meede verfaaden konde, tcrwijle

hy Eezel feer fwaren arbeid doen, geringe kofl eeten , ende
veele ftok-flagen lijden moeft. Derhalven foo wilde die £^-

;s^/defelve moode des Honds naarvolgen,ophoope,dath)r
insgelijks voortaan in leedigheid lekkerlik gevoed foudc

werden >ende fprong hy ten dien einde insgelijks al quispel-
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flaartende den Mceftere ter eerfter aankomfte op den lij-

ve. Maar die Meefler deefe boerfen cnde dit gelaat des

Eezefs ongewoon zijnde , ende d^s fclfs fwaarce endc
flcrkte gevoelende, maar die goede gedagren des Eczels

niet weetende, vreefde dat hy.hem wilde dooden , riep

dcrhalven fijne Dienaars, dat fy hem uit doods noodcn
quaamen redden , fiilks deefen , den door Icedigheid al re

weeldig geworden Eezei^ mer felle (lokflaagen afgekeerd

hebbende , om hem die weelde te vcrlteren , met fwaardere

Sakken als voor heen beloeden, ende naar der Kooren-
moolen fonden. In vogen hy voortaan van de Honden
oover fijne plompheid beipot, ende van de andere Eezclen

oover fijne laardunkenheid uirgelaggen werdende, met
groocer fchandc, in arremoede ende fpijt fijn lecven quani

te eindigen. "\ -^-=^

Uitlegging der Woorden.

^T\t Ouden hehheyi yerflaa?i met den E ez e l e , een

uit der aard ernjlig arhetdfaam Menfch.

Met den Hond, een Menfch , die hequaam is om met

fchoon praatenp vlejen ende pimmjirijken , aan de kofttc

geraaken.

Met den Meester, een Menfch , die meerder is ah

de geene met Ttelken hj omme-gaat, Ende in het hyfon^

der een Koning ofte Forjl.

ALle Dieren hebben haare byfonderc bcquaamhccdcn, waar door
fy ook byfonderlik haar leevcn, enJe door vooittcelingcook

haar geheel geflagt behouden kennen , cnde ook waarclik be-
houden, foo lange yder van dien n.iar fijnen iagcboorcn aart werkt.

Ende alfoo de Mcnfchen van Goode almagtig boovcn die lighaamc-

li)kc bequaamheeden , cnde byfondereo aart om haarleeven cnde

het
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het menfchelik geflagt te behouden ende voort tefctten>ook begaafd
zijn met een vernuft om tekonnenoordeelcn, waartoe fy bequaam
2i)n ofte niet: ende dat fy door ccne quaade keure hieromtrend

* te doen, foo lange haar leeven duureiï fal, fchaade ende fchandc
• behaalen fulJen j foo zijn de felven ook verpligt, figfelvcnwcltc
onderfouken > ende vervolgens te vermijden ofte aan te neemen
foodaanige wijfe van leeven als met haaren aard meeft ftrijd ofte

• beft oover een komr.
Ende infondcrheid zijn defelve menfchen verpligt , fïg forgvul-

diglik tewagcenvantekiefen ecne wijfe van leeven die in hetp-e-
hcel. tegen haaren aangebooren aard ofte opvoedinge ende gewoon-
te ftrjjdig is. Ende dat niet alleen om dat de menfchen naar haaren
eigenen aard werkende» het felven met veel meerinnerlik genou-
gen, ende daarom veel beeter, als het gunt, in weederwillé van
onfe ingcboorene aard» ende dien volgende ook ecnigfins door
dwang gedaan werd , uitv/crkenj maar ook omdat die kennelijke
uitfpoorigheeden omtrcnd de verkiefingc onfer niewc wijfe van
leeven, gants geene gcmeenfcliap met onfe voorgaande hebbende,
aller menfchen oogen naar fig trekken , ende doen aanmerken allc

de ;H/{/ï^4^^^«,welktr door die onbequaame Niewelingen in die wijfe

van leeven begaan werden: ende dat daar en booven de gemeene
boosaardigheid der menfchen foo groot is, dat die opmerkingen
gcfehieden niet om de goede wille des onbequaamen , voor der
daad te doen aanneemen, nogte om den dwaalenden teonderrig-
ten, ofte op eenen bcctcren v^ecge te brengen, maar om denfel-

ven, indien het haar moogelik is , des te meer te doen ftruike-

len, ende daar naa des te meer te befpotten ende te befchaadi-

gen.

Ende om buiten den eigentlijkcn fïnne onfer Fabule niet

te Reeden-kaavelen , foo feguen wy kennelikte weefcn , dat vee-
Ie hjfondere menfchen , }a geheele Volkeren , werden gevonden, die
meer als andere Menfchen ende Volkeren , aangcboorene be-
quaamhecden hebben» om andere menfchen met haare Woorden,
Gelaat cndc Werken, vermaak^, maar geen profijt te konncn aan-
brengen: ende dat in tcegcndecl ook vccle bjfondere menfchen, ja

geheele Volkeren y gevonden werden, die anderen menfchen veel of-

te meer goeds, ende buiten dat ^oz<X geene vreugd fchijncntc kon-
O 3 ncn
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nen aanbrengen. Sulks indien deefe uit der aart traagc,crn{ligc

cnde arbeidfaame mcnfchcn , de loevende , fcherrfcnde , cndc

vroolijke naarboot(c:n willen , fy daar van niet dan fpot, fchaadc

ende "fchande behaalen fuUen. Het well^ men allermeeft bevind

waarhaftigteweefenindc Uoovcn der Koningen ende ror/?fw, alfoohcc

gemoed der felvcn Heeren van kindsbeen aan door de vrolijke ende

'ydele Vleijers ende Boetfemaakers foodaanig werd ingenoomenj

dat (y niet alleen van alle ernftige nutte faaken , maar ook van alle i

menfchen, die haar de felven voordraagen, walgen. Sulks indien

een derfclven ernftigc menfchen , teegen fijnen aart den Vrolijken

cnde Vlcijcnden Hooveling wil fpeelcn , hy daar oover befpot ,

uirgelaggen» ende ten Hoove uit gcdreeven werd.

Dus fienwy, dat de Fran^oïfen in het gemeen bequaam zijnj

om geheele gefelfchap^en , ende infonderheid jonge Vvotvlutden , Ko.

mngen ofte Vorften^te vermaaken, met beufelingen ofcemct faaken

daar geene nuttigheid ter weereld inne fteel.t , ende waar door

fy
des niet te min veeier Vrowluidcn , Koningen ende Vorften

gemoederen ende Hooven in-neemen ende blijven bcfirten : Daar

in tecgcndeelde Duitfen in Gefjlfchappen, ofte voor Vrowluiden

treffelike faaken ernftig cnde fecr wel voordraagcn konnen 5 maar

den vrolijken Baas, ofte voor Koningen ende Vorften den geeftigen

'Hoovelmg willende fpeelen, van eenen yderc om de gemaaktheid

van dien befpot, uirgelaggen i ende uit die Gefelfchappen ofte

ten Hoove uitgcdrecvcn werden , om in fteedc van dien, ligt-

vaardige Francoife Ma Bomiesy Dames ende Uoovdingcn^ ten verder-

ve onfer Land-aard , te gebruiken.

Dit meenen wy den eigemlijkcn fin dcefcr F a b u l e te wee-
fen. Naamentlik dat niemand beklijven kan, dan die naar fijnen

eigen ingeboorcn aart ofte opvoedinge ende lange gewoonte tragt

te lecven. Ende dat eencr die eene wijfe van leevcn vcrkieft,

welke teegen fijnen aangebooren aart ftrijd , feckcrlik fchaadc

ende (chande behaalen fak

Het
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Ha z.ijngeen Jongen die de Ouden
verbeeteren,

-

S^-Ut/ftm-a.Jors e/t re^ncrurtLJui r^e ^rtmo

ri. De Fro«M^ biddende voor het lang keven
van Diontj/tus den Tjran,

E Ene oude Vrouiv in 't oopcnbaar biddende voor het

lang keven van den jongen 'Diontjfitis , Soon van
den Ouden ^ die fig Tyran van Syrakufen had gemaakt,

wierd daar cover beftrafcj door eenige ongemeen ^r<'ö/<f,

maar niet de befaadigfte Lnfiei/óers dQt gemcenc Vryheidy

eeven als ofdeefc Vrouw benijde het welvaarcn des Vaa-

derlands , ende veragte het fugtcn endc kermen der ar-

me Inwoonderen , die van des Soons ryrannie feer hard,

ende meer dan ooit , gedrukt wierden > alfoo fy cnde

een yder wift> dat hy \Dioni//ius in den gefelfchappe der

aller-
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allcrvuilfte Mcnfchen, fijn leeven met dronken drinken,

hoerccren endc fpcelcn foodaanig doorbragc , dat hy
om die ooverdajid geriiilelik te konnen pleegen, fig een-

maal met cenigc ontugtige Bouven 90. daagen naar een
in fijnen Hoove opgeflooten hadde gehouden , lafte-

rende onderwijlen ende doende daar buiten befchuldi-

gen , alle aanfienelijke , ernftige , ende eenigfins naar

Waarheid vry van haar fpreekende Menfchen , die fig

met diQ vuiligheeden niet wilden befoetelen , haar ten

lalle leggende, dat het trotfè, fteilooren, vanden Ko-
ninge quaalik fpreekende, ende dien volgende ilrafbaa-

re Menfchen waaren. Maar de oude Vroir^' antwoor-

de> Toen ik jong was, ende by gevolge niet \vifl: dat de

SiicceJJien ofte veranderingen van Monarchen ofte Heers-

fende Menfchen , den Onderdaancn altijds meer quaads

dan goeds aanbragc, ende dat hier te Syraktifeii voor

de gemeene Ingcfeetënen'ganrs geene becterfchap , dan
door niewe beetere ordre eener Vry e Regccringe te ver-

wagten was j Soo bad ik , ende meer andere goede In"

gefeetenen met my, om de dood van <lz\\ ouden 'Dio^

7iijfiu^^ die onfc ^rye Repnbhk verkragte ende alle moed-
wil aanregte ; Maar Leider ! meenendc in des felven

doode onfcn v/cnfch vcrkreegen re hebben , foo fie ik

den felven gevolgd van deefen fijnen Naz-nat , die hec

nog tienmaal llimmer , als de oude Dionyfius ooit dee-

de , maakt : daarom vrcefe ik weederom voor den der-

dtn , ende gclcove dattcr in onlangs ooverhc.rde Lan-

den, feldcn jonge Korüngen koomen , die de ouden ver-

bcetcren : maar gcmecnclik foodaanigcn ,die de Ligcfee-

tcnen meer ende meer van haarc Vryhttdcn bcrooven en«

de onderdrukken.

Uitleg-
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Uitlegging der Woorden.

ff^ie de ^erfonen ^tjn , tipelke h deefer F a b u t g,

Teerden Voorgedraagen , hehoufd geene Uitleg"

ging , maar wel de Snaken , die daar meede be-

duid Werden:

Naamentlik de eerfle Komngen , die oover te vooren Vryé Lm"-

den ofte Steeden beginnen te becrflcn, hebben die Hoogheid vcr-

kreegen ofte door eene Vryc k^ure der In^efeetenen , otte door

IBedrog ende Geweld. Ende hoewel niemand ten Hoofde eener Rc-
publike gekooren word , dan om ecnige bcquaamheeden y

die men in fijne Voor -Ouderen gefien heeft , ende ook meend
ofte hoopt in den felven Menfche te flen , ende feekerlijk

vertroud , dat hy die niet foo feer te fijnen voordeele als

wel ten gcmeenen wclvaaren der Ingefeetenen gebruiken fal:

Soo bevind men nogtans fig fclfs daar in doorgaans bedroe-

gen.

Ende bevind men het felven altijds , wanneer jemand door

Bedrog ofte Gevpeld, of gelijk raeeft altijds gefchied door beiden,

fig ten Hotfde der Republikc opwerpt, ofte opgeworpen heeft.

Efterzijn beide die Hoofden daar in gelijk, dat fy die Hoogheid
niet verkrijgen, wanneer fy door Kindsheid, ofte quaade opvoe-

dinge , daar toe onbequaam zijn 5 maar als fy mannelijke Jaa-

ren bereikt , ende bewijs van haare bcquaamheeden gcgee-

vcn hebben , ofte onder het verkragten der Republikc gee-

yen.

Derhal ven foo ontftaat daar uit , dat fy Regccren konnen
ende willen > fonder fig allcsfins van anderen te laaten regeerenj

als ook hier uit volgd , dat fy niet alleen weeten wat fy in andere

Hoofden y ofte Koningen geloofd ofte misprecfen hebben, maar

ook, om dat fy felfs Qnderdaanen ofte gemccne Ingefeetenen zijn

H gcwceftj
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geweeft, endc dien volgende ook wectcn, hoe cndc waar toe»

ofte waar van , de Ingefeetencn , die gchooiGiamcn moeten»
geneegen zijn , ofte een aflieer hebben.

Ende vermits die Hoofden daar beneevens hcerflcn oovcr In-

gefeetencn , die onlangs Vn geweeft zijn , ende daarom niet

willen ftaafagtig dien Hme éemn^ endc fy ook weeten , dat ten

menfch oover veekn niet dan precario, oft.i foo lange fy dat ijden

willen» gebieden kan, foo moeten noodwendig die eerjie Hoofden

ofte Koningen fcer voorfigtig regccren , met niet d.in onder ce-

nen groeten fchijn van ^cgty de aAnfieMelijkfte Liefhebbers der Vryhcid

doodende , ofte verbannende , ende- alfoo waarlik voortgaande

met die gemeene Ingcfeetenen door eene Koninglijke magt
te dwingen ende te bedriegen, nogtans te fchijnen die te oo-

verreeden ende met de raeeltc ftemmen der Ingefeetencn te-

oovertuigen.

Welk Mö;m, indien de eafle Hoofden ^ ofte Koningen afleggen,

foo werden fy feer ligtelik van die Hoogheid beroofd.

Ende op dat niet haare Sêonen haar fouien naarvolgen in die
Jiecrsfugt ende bequaamheeden , waar uoor fy de Vryc Rcpublik
hebben verkraft , om insgelijks die Heerfchappye liUnnen Vaa-

dere door bedrog ende geweld te onttrekken > foo zijn ly ge-
noodfaakt de feive Soonen in alle onweetenheid, ongebonJend»
heid, weelde, ende wellulten te doen opvoeden. Waar door

die Soonen daar naa haaren Vaader in der Heerfcliappye vol-

gende, gemcenelik in het geheel trotfe laj^tdunkende mc:ilc':ï«.'.t

zijn , endc als halve Gekjten nog willen nog konnen Regee-
rèn, ende in lleede van dien» eenen haaren Gonflelinge waarclik

alles laaten beftieren, op dat fy middeler wijle alle haare wel-

luften tragten te vcrfaaden : Soo nogtans dat Sjf ende haarc

Hoovelïngen nog cenigfins weederhouJen werden door de gc-

dagten , dat de liefde tot de gemeene Vryhe'id niet in het ge-

heel verftorvcn is by ofte in de Harten ende Gemoederen der

gemeene ingefeetencn^ ende dat de uitfteekenllen van dien, alvoo-

rens gedood , ofte haare eigene dood geftorven behoorden te

zijn, eer fy Hoofden^ Koningen ende Hovelingen met volle geruftheid,

de Koninglijke Schelmltukken voor Deugden konnen doen op-

neemcn.
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ncemen. Sulks wanneer de derde Koningen 'm die Heerfchap-
pye volgen , fy cnde haare Hoovclingen geen belet vinden,
waarom ^y niet onbefchaamdelik alle haare luftcn volgen , en-

I de daar meede waarelik toonen foudcn geene Wetten , gelijk

• de gemeene Borgers , onderworpen te zijn , ende ^at Sy dis

gcmeene, Onderdaanen , nu der flavernye gewoon', fonder^ce-t

nigen opftand der Tclven te vrcefcn , ten uiteriften mo^?n. .fche^'
• ren, drukken, belaaden» ofte dooden.

Ende is dit het gunt decfe Fa bul ons eigendlik lecrd.

Want de Oude Dionyjius te Syrahiifen van een kloek Krijgsman
een Cétpha'm Gencrad , ofte Bevelhebber oovcr een Heir der Re-
publijke , voor ecne reife geworden zijnde , wifl in tee-

genloopendc gevallen van een fwaar oorlog, teegen de Carta-

gineu[en fig by de gemeene Ingefeetenen ende Krijgsluiden

foo aangenaam te maakcn , ende de andere Krijgs • Ooverfien der
Rcpublike foo feer te lafteren> dat die Krijgs-Ooverften door
den Volke afgefet , cnde hy alleen «emagtigd wierd , fondcr
eenige bepaal inge dien oorlog uit te voeren. Ende dit ver«

kreegen hebbenÜc j ftrooide hy uit , dat de misnougden oo-
ver fijne al te groote magt , hem wilden dooden , ende dat
hem derhalven ter fijner vcrfeekertheid cenc l^ftPAgt van fes

hondert mannen noodig was , het welk als hy verkreegen»
cnde daar en booven de gonflen fijner Vreemde befoldigdc
Krijgsluiden bckoomen had , foo dwong hy daar meede de
Eepublik^ Wi Sjucufen den tijd van omtrent acht ende dertig jaa-

ren , in alles fijnen fin te volgen , zijnde onderwijlen feer vee-
Ie gevallen onderworpen, die hy door fijne klouk- ende dap-
perheid alle te booven quam.
Ende onder anderen deede hy fijnen eenigcnSoon, dcnyon-

gen Dienjfm foo quaalijk opbrengen , dat hy hem , in der Rc-
geeringe gevolgd zijnde , daar toe gants onbequaam was , en-
de in alle welluften , oovcrdaad ende tyrannie, geleefd heb-
bende, den tijd van tien Jaaren cerft door den vroomen Dhn,
cnde daar naa door den deugdfaamcn cnde gelukkigen Timoleo»

uit den lande verdrcevcn, ende Sj/ucufm weederom in fijne Vrj^

heid hcrftcld wierd.

H i Sulks
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Sull<s deefe Oude Vrouw, daar de Fabul van gewaagd, tcri

tijden van den tweeden Dtonyfim , niet dervende hoopen dat de
Republlk in Vr^heïd hcrtteld foude werden > ende den gcmec-

nen loop des wecrelds beleefd hebbende, als meede infonder-

lieid weetende , dat dc^k tiveeds Dionjfius eenen fecr baldaadi-

gen Soon had, met grootc reeden voor fijn lang leevcn bad, op

dat niet die Soon haar nog harder handelen foude. *

• Sie bier vén de Hiflorie tan Diodorm Sicuim , douk, i
J. I4»

Pimarcbus in Ditn tnde Timtlem

7ragt
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Tra^t niet naar een hooier Staat.

metirc f^eJe .

^ 13. Dë VoYs endc de K^e.

THEn jonge Vorsy fchielijk ongemeen grooter als andere
^--^ oude Vorjjm geworden zijnde, ende fig felven by die

kleinen vergeleeken hebbende, met die eigen felfs liefde

,

die allen Dieren gemeen is , begon daar uit te vermoe-
den , dat hy van eenen gcheelen anderen aart als de ge-

ineene Vorflen was, ende wierd allangs daar door foo

laatdunkende , dac hy eindclik fig inbeelde , met der

tijd foo groot als een Koe te konncn ende ook te fullen

werden, indien hy fijnen gefronften huid met alle kraf-

tien vau daage ten daage wel uitfpande, Derhalvcn hy

H 3 %
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fig kraftelik opgeblaafen hebbende , de kj^ine dog oude

Vorjpn vroeg, of hy niet by naaft fbo groot als een koe
was geworden , ende alfoo die kleine, door het blijven in

eenen gemeenen ftande , der Vorflèn , ook haare gcmeene
finnen behouden liadden , antwoorden fy hem in aller

bedaardheid , ende raadden, ende vertoonden hem met
feer groote Wijsheid , dat het voor hem bceter ende
aanfienclijkcr foude weefen, de groot/ie onder den l^orjjen

te blijven, wanneer felfs fijn voor-neemen hem mogtc
koomen te gelukken, dan des niet te min, gewiflelik de
allerkleinfte onder de koejen te Tullen weefen Fnde dat

hy in teegendeel nu met naar feekerlik moejelijke ende
voor hem ondoenelijke faaken te tragten , fig in pericul

foude (lellen van fig te verderven ; alfoo hy van die J<j}e

nog in grootheid fbo veel verfchcelde , dat hy met fij-

ne allergrootfte opgeblaafendheid , foodaanige grootheid

niet bekoomen , maar wel fig felven ten berfi:en blaafcn

foude konn en. De groote jonge l/ors dcefen raad ge-

hoord hebbende, meende dat de kleine ende oude VorJJhi

hem deefen raad hadden gegeeven uit nijdigheid , endc
om fijne verdere grootheid te beletten , derhalven hy
met fig felven op te blaafen voortging, endc dat met foo

een grooten gewelde , dat hy ten laatften fig waarehk
ten bcrften blies.

Uitlegging ier Woorden

.

2)^ Ouden hehhen Verfiaan met een Vors
, een

Menjcb dte in mien feer gemgen ende medmgm
[lande



De Fors ende de K^e, 63

jlande gehooren ende opgevoed is , Soeren , Sör-

^ersy ^c,

\Afet een (C o e , een Menfch die in eenrfeer hoogenfland

gebooren ende opgevoed is.

^Met de kkine Vorsskn, needer'ge Vrienden des

fchidtk opge1)^aJJenen,

Mff ^e jonge groore Vors, een laag gehooren ^ en^

de Van jongs op al te yoorfpoedig MenfcB,

OM dat onfc hehoiiftighcïi (tndc fipakheid foo groot is, dat wy on»
nooit in eenigrn Ibnde bevinden, daar niet ietwcs aan ont-

breekt > ende dat wy onfcs ftands gebrekicelikheeden ende on«
gemakken fcer wel voelen > ende die van andere ftanden niet foo

wel vcrmerkcn, foo mecnen wy dac die andere Standen beeter

zijn, ende tragten wy geduurig naar veranderingc , Tonder ooit

vcrgenoui^d te weefcn. Ende oovej-mits di^in volgende de befte

keure van veranderinge werd gedaan met de meefte k^nmlfe, ende
dat wy de meefte kcnniflc der voor- ende naa-decicn hebben van
dis ftanden, welke met onfen ftande cenige gemeenfcbap hebben,
ende aller naaft zijn j Soo beftaat in decfen de meefte menfchc-
lijke voorfigri/hcid, dat wy naar geeaen anderen ftand tragten,

dan met fcjr kleine treeden te doen , naar die den onfcn naaft

is, die wy beft kennen , ende die ons beft behaagd. Want oo-
vermits daar en booven de meefte vreugd der menfchcH hier in bc-
ftaat , dat fy geJuurig naar meerdere hoogheid tragtende , in

haarc hope niet bcdioogen werden j maar geduurig haar oog^
wit bckoomen : Soo is daar toe geen feekerder middel dan mee
fecr kleine treeden, naar die hoogheid te ftijgen. Eevcn gelijk

wy daagelijks (len , dat men op eencr laddere met enkele fpoi-'-

ten ligtelik ten toppc klimmen kan.

£nde
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Ende wy ook in tccgendeel daagcliks ondervinden» dat die

menfchen, welke booven haais gelijken door groote voorfpoc-

den geklommen zijn, cene groote dwaüshcid begaan, wanneer
fy alsdan, volgens den raad van haarc wijfc ende goede vricn- -

ócn , niet ftille ihan, om fig cndc haarcn Stand ter decgeo te

erkennen, ende nictwcs verders ofte hooger« te begeeren, dan
het gunt liaar van felfs fchijnt in der hand te vallen j alfoo op-

fijem'cide rtud gcbowd is op decfe volgende vafte gronden:

jNaamcntlik, om ten deele aldus de nijd van haars gelijken te

vermijden oke te bctemmen , ende ten deele op dat niet die al te

gelukkige menfchen, nieuwe fpronscn willende doen, ende die

qualik gelukl^ende , fy alsdan niet alleen alle de vreugd oever de
cerfte voorfpoeden koomen te verliefcn , maar ook daar en boo-
ven fig fulks koomen te bcdrouvcn , dat fy daar van ter necdcr

gcflaagcn wcrdcnde , van fpijt quijnen ende derven. Ende hoe-

wel deefe drouvige voorvallen foo mcenigvuldig zijn, dat yder
menfch van de nuttigheid des opgemelden raads behoorde oo-

vertuigd te weefcn , foo werd de fclve niet te min in het ge-
meen feer vcrwaarelooft ofte vcragt. Want deefe raad , hoe
goed cndc feckcr hy ook zy , in 't gemeen niet aangcnoomen
werd van menfchen , die door voorfpoeden dronken gcNror-

dcn zijn, ende oovcr fulks ook fig verfcekcren , immers vaftc-

Kk mecnen, wfjfer als andere menfchen te weefcn, fulks fy ge-
meenelik voortgaan met hoogc fprongcn te doen , cndc daar

in haar verderf te vinden. Gelijk men óeeCe dwaasheid wel
mccft bcfpeurd in menfchen , die in cenen neederigen ende fccr

gemeen flande gcbooren zijnde, haarc goederen ongemeen fccr

koomen te vermeerderen, door eenige becfighceden ofte nee-

ringen, die haar daar naa te gering dunken , cndc waarom fy

op hoopc van meer geagt te fullen werden, ende grootere win-
den te doen , andere becfighecdcn ofte nccringen by der hand
ncemen , welke met haare voorgaande gants geene gcmcen-
Tchap hebbende , haar dien volgende ook onbekend zijn, fulks

fy die niewe nccringen fondcr vcrlland doende, daar in veeltijds

haar verderf vinder.

Ende werd ook fomtijds eenc nog veel grootere dwaasheid

bc«
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bcfpcurd , wanneer die menfchen, welke eerft naarftige ende voor-
Ipoedige bandycerk^-lmden zijn geweeft, daarnaa eenige andere nee-
ra^^, die daar meede gemcenlchap heeft , onderneemcn, ende dat
die haar ook wel geluia zijnde, ^y alsdan vervolgens eenige aan-

\Cenelike koopbandel'mgen in die waaren> daar fy door haard hand-werk
kenniflc van hebben gekreegcn, aanvangen 5 ende foo doende,
Wijfelik binnen den arbeidfaamen ofte forgvulJigen Borgerlijken
^tand blijvende, met de mccfte vergcnougraamheicl ende vreugde
foLiden konncn leevcn : fy des niet te "min alsdan die dwaas-
heid begaan van nog veel hooger te willen ftijgen , ende waa-
nen ais Eedelluiden te konnen leeven j ende voor fuiken geagt en-
de ge-eerd te fullen werden, indien fy van eenen Koninge of-
te Vorjle den naam van Bedelman ofte B^iddet verkreegen heb-
bende, eenige Beerükheeden ^ met hooge ende laage Jurisdictie voor-
ficn > in haaren Vaaderlande koonien te koopen , niet wee-
tende, dat die agting, ende de voordcelen, die daar aan vafl:

foudcn moogen weefcn , niet bekoomcn konnen werden , dan
van die menfchen , in welkers geflugt eenige voort- teelingen
naar een feer gioote rijkdommen bevonden j ofte ccr-amtcn
bekleed zijn gewecil : ende niet ooverdenkendc , dat daar en
teegen alle menfchen uit der aard feer nijdig zijn op alle de
gelukkigen , welke fig nieuweliks booven haars gelijken , ende
infondcrheid met eenen grooten fprong , verhcflSn : als meede
die menfchen niet genoug ooverweegen , dat of v/el de nijd

der minderen draagelik fchijnd, nogtans de nijd, veragting ofte

dwei s-drijving der meerderen , ende infonderheid van beiden niet

fonder feer groote ongemakken gedraagen kan werden van dec-
fc nieutpe Eedelluiden. Sulks fy fig van haarc meede-Borgeren
benijd j van de ouJe Eedelluiden veragt , ende van beiden gejloo-

ten voelende, veclrijis meenen de nijd, veragting, dwarsdrij-

ving, twillcn ende pleiten, voor te koomen ofte te betemmcn,
met fig als ooverlioflelijke ende milde Eedelluiden te draagcn om-
trend haare Hofhoudinge, ende infonderheid met de oude EedeU
luiden wel ende feer vricndclik te onthaalen j Hoewel wy daage-
liks fien , dat die nieuipc Eedelluiden daar door des te meer van
de Ouden gehaat ende befpot werden ) felfs terwijle die haare

I fpijfc
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fpijfc cnde drank nuttigen, ofte andere Vriendfchappen genie-

ten. Sulks deefe Nieuwe Eedclluidcn gemeenelik des te eer-

der fig daar mcede verderven, ende verdorven zijnde, foodaa-

nig anderen Menfchen ten fpotte ftrckken , dat (y met geen
menfchclik meede-doogen konnen werden aangefien , dan mr
haar tot ecnen troofte in haar ellendig leeven de Dood toe ce

wenfchen. Ende fchoon fy Nieumlingen dien hoogen fwier, haar

leeven geduurende, foo konnen uitvoeren, foo doen fy nogtani

haare kinderen daar door feekerlik in de uiterfte armoede ende
ellenden vervallen.

Sulks de eigcntlijke fin ende leer deefer Fa bule is, dat ge-

ringe Menfchen fchielik groot geworden zijnde, den raad van

haare oude Vrienden, raadende niet al te hoog te wülcn ftijgen»

moeten involgen, of dat fy, het tcegendeel doende, feekerlik

haar verderf daar in fuUen vinden.

Daar
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'Daar is geen ellendiger Menfch , ah ren Ver-

\ raader var^fijn Vry-Vaaderland.

14. De Gans ^ endede ^apegaau

DE Gans , met forgcn ende met moeite fijne koft ten

waatere ende ten lande in vrjhtid gefogt hebbende,

ende daar door vet geworden zijnde, wierd misnougd ,

wanneer hy by geval omtrend ecnes grooten Heerfchaps

Huis, in eene vergulde kooje een vreemden Ajiatiftn l^ogel

fag hangen , ende dat die a daar fonder eenige fbrgc ofte ar-

beid wel lekkerlikmcc wynfopjen . in oovervloede gevoed

ende gedrenkt wicrd > ende begon hy derhalven de andere

Ganfen van fijn geflagt op te maaken , om het geluk van fuik

een leeven te fouken ende te bejaagen; waar toe fy gehjke-

Uk aangemoedigd zijnde, ten Hoove vloogen, ende figal-

I z daar
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daar lieten vangen , fulksde gemeene Ganfin onder de parti-

culiere Hoovelingen wierden verdeeld, endehy, als liaar

voorgangerjVoor den Koninge gebragt, ende in eener kooj

e

gcfet wicrd, om ook eeven gelijk de "Papegaai te werden

opgevoed, onder voorwaarde, van ook telecrennaarklap-

pen
,
gelijk men hem foude voorfeggén , Tonder daar in naa-

laatig te werden bevonden , op hoogeftrafFe, jade do;.d fel-

ve. Maar toen hy in der koojegefet zijnde, het deurtjen

agter hem hoorde toedoen, endedaaruic fijne gevangenis

befloot , alsook bemerkte hoe onbequaam hy was, om als

een 'Fain^^uai teleerenklappen,endedatby dien volgende

feekerlik aanftonds een [pot der bet-wcetende ^arfpajen
Ibude werden, als ook, dat hy vervolgens aldaar niet lange

by den 'xoninge in. aanlien foudc kon nen blijven •, foo brak

hem hctfweetvanangften ten lijve uit, ende wenfchtehy
geduurig weedcr naa fijne ondf 'vryhcid ^ dog te vergeefs.

Sulkshy fijne dwaalmgc, ende daar en boovcn iijncn raad
ofte verruild^ waardooralle de andere ltjt' G /:?'/';/ flaaven
geworden waaren ,00verdenkende, daar door in eener tce-

ringe verviel , ende ellcndiglik quam te derven.

Uitlegging hr Woorden.
e Ouden hebben hur ma eenen vetten Ga nsr vet-

ftaan ^ een rijken Boer ofte een rij\ 'Borger ^ cfte een

Ma^t/iraats-Terfoon eener Vrye Republïke.

Met ^^;? P A p E G A A I j een Hooveling.

Met de goude Kooi, een J{oni7igs Hof.

I^At alle goede [mI^h , die ons gebeuren ofte alle onfe Goederen die
A-'wy verkrijgen» cndc die wy blijven befittcn,in den beginne onfes

befits, ons cenegrootevr*/(frf aanbrengen, bevind eenyJcr aanfiglcl-

venialsookjdat wy alsJnnjgeiijk ofwvdairomtrend ons oogwit vcr-

krffgen hadden , daar van vcdaadigd zijn ; enJe onfe gcdagten doca
ïuljten , 'm fulker vougcn , dat eene korte gewoonte van die gocvicreri

"te

2)
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tebefirten , alle onfe vreugd Wel eer in het verkrijgen derfelven door
onsgenooten» foodanig doed verdwijnen, dat naaweliks daar van oo-
ver blijft ecnig gevoelen ,dat magtig is onfegedagten op te wekken»

\om als de voorvalleu fulks wel fouden vereiflcn,die waardije der goe-

, deren > die wy bcfitten , wel te ooverweegen , ende naar waarheid te

, Ichatten. Daar en tegen bevinden wy ook, dat de g«^4</^prf%« ende
de Verlicfen van goederen, ons niet alleen bedrouven, wanneer Cy

ons ooverkoomen , maar dat ook de gehcügcniÜcende de fmert van
dien, oniegedagtcngeduurig opwekt, om de grootheid derfelven

wel te 00 verleggen; ende met eenen te bedenken, ofdaar geen mid-
del voor ons fy, om van dat altijds drukkende quaad ontflagen te wer-
den, ende onfcn voorgaanden, ofte eenen beeteren ftand , ende mser
goederen te bekoomen.

Dit is de reden, dat een r^ke Boer feer wel begrijpt ende ookfwaar
agt , alle den arbeid, ongemakken ende teegenfpoeden, die hem om-
trenddcn Lamlbouwc voorkomen^ ende daar en teegen niet bedenkt,
no^te naar waardye weet te fcl^.artcn , hoe groot een goed het zy, al-

leen van lijne eigone forgeoftenaariligheid, ende van Goodes alge-

meenen fccgcn over het aardrijk ende het vee af te hangen j Sulks hy
om van allr njne opgcmelde arbeiden oniilagen te werden, begeerd
een Steedel'mgokc Borger te zijn j en dat hy een Borger geworden zijnde,,

aanllonds begind re voelen ende te begrijpen,niet de gemakken ende
feekerheeden,diede Poorters foo in tijden van rj'fi?^^^ als Oorloge^vatct

als de Bewooners der platte Landen genieten j maar wel degroote
onfeekerheeden der profijien,ontftaandc uit Voorters-neeringen^^ndc

de koftelikhcid der Steeden^ als meede hoe groote vlijt ende forge men
aldaar moet aanwenden , om-van andere menfchen , daar men om fij-

ne neeringe te konncn drijven, geduurig mcede heeft te handelen,

niet bedroegen endebcfchaudigd te werden. Derhalvcn die Borger'

weederom meend groi^te reeden te hebben om te tragtenalscen'
RerUenier llille op fijne inkomften te mogen lecven. Ende dafver-
kreegen hebbende, gevoeld hy niet alleen de ongemakken ende for-

gen , welke aan dat leeven vaft zijn, maar is daar en boven ook met fij-

nen üjde vcrleegcn -, fulks hy alsdan enkelik wcnft naar cenige aanfie-
'

nelijke hem bctaamendc beefighcidy namentlik in der Regeeriiige van ee-

nig GodsHuis, Land ofte Stecde, gebruikt te werden, Endeindien"
hem dat geb urd, fo bevind hy gewiflclilt dieoovergroote mocjclik-

heeden van fig geduurig te moeten vougen naar de vcifcheldene ge-

] 3 nee-
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neegenthecden fijner Heedebroederoi, cnde dar i ,y fonder het felven, in

der Regceringc van dien nietv es uirregten kan : weshalvcn , indien

foo eener feer Heersfugtig is, hy feckcrlik waand dat Hovelingen, dïc nicc

meer dan eenen Hecre hoiivcn te behaagen , veel gelukkiger zijn , als

hy is. Sulks indien hy fig bevind in eener HepuMtke, daareen Hoofd van

groot vermoogen is, hy ookfeekerliktragtenfal, degonft des felven te

bekomen, met hem niet fijne eigene goederen, maar wel eerftecni-

ge Voor-Regten, ende daar naallangs de Gemeene Vrj/heid fijns Vaderlands

. op te offeren, ende alfoo een Heer oover die Landen enJe Steeden in

te voeren , om alsdan gelijk de Meeftcr-Jlaaf des felven oover alle 5/44-

ven fijne Meedebroederen ende andere Ingefcetcnen te konnen heer-

fen. Het welk, indien hyverkrijgd, foo bevind hy fcerhaafl, dat een

Boer, ofte Borger^ die gewoon is op fijnen eigen gronde te bou wenjtce-

ring naar ncering te fettcn , ende voorts geruft te ziin , als hy fig naar

de gemeene Wetten fijnes Vaderlands heeft gedragen, op verre naar

foo bcquaam niet is, om door liegen ende bidriegen^qutftigy baldaadig en-

de ontugtig te leven, des Hcercngonften te konnen behouden, als de

geboorcne Hovelingen , dieven kindsbeen aan, neevcns dien ror^,inalle

ontugt opgegroeid zijn. Ende terwijle die Hoffieke Borger, de gonft des

Vorften t'hemwaai ts, niet verkreegen heeft? dan met allangs de Keg"

ten ende Goederen des welccrVryen-Volks aan hem op te ofiren^en'

. de dat ook daar naa foo haaft geene offerhanden meer door hem aan

dien Vorftc, ofte Heerc , konnende werden opgeofferd , hy des Vor-

ften gonft t'hcmwaarts van tijden ten tijden fiet verminderen, cndc daar

enbooven foo gevoeld hy dat fijne Meedc-Broedcrs indcrRegce-

ringe ,
jaa de oude Hoovelingcn , hem voor ecncn Verrader fijns Vaader-'

lands aanfien, ende dat fijne Meede-Ingefeetcnen hem oopenbaarelik

als foodaanig eenen veragtcn , ende vervlouken. Sulks hy te laat be-

grijpende, dat een Boer ofte Borger ten Hove niet geagt werd dan foo

lange hykan cnde fchijnd te willen fijn Vry Vaaderland verkoopcn

ofte vcrraaden, ende dat alle die gonft ophoud, foo haaft hy dat groot

fchelmftuk bedreeven heeft. Waarom hy alsdan daar van ecne foo

. groote fmcrtc gevoeld, dat hyeindelik van Spijt cnde Hertfccr ftc'rfd:

Laatende allen mcnfchcn ccn voorbeeld naa, dat fy fig in haarcn Stan-

de foo gelukkig behoorden te maakcn, cndc vcrgencugd te houden

als docnelik is , for.dt r gcduurig naar eenen anderen ftand te haakcn.

Énde dit is eigcr.tlik het gunt cndc waar van de Ouden ous met dccfer

Fa B u L E hebben willen leercn cndc affchrikkcn. Eeg



!Bootsmans Vertelling, 71

\

Een yder voorjt^^ God voor om allep^

15. ^ootsmms Vertelling, •

SEeker Bootsman uit O oft- Indien gekoomen zijnde, fbi-

de aldaar geweeft te hebben aan arie Eilanden , waar

van het eerjteti , hoewel het vrugtbaar ende haav, n-rijk was,

wierd bewoond vanfcer weinige Menfchen, ende ook van
een geleerd M'-dici/Ti , die met eenen , Heer van het Ei-

land wasj ende weegens fijne forge oover alle deSieken,

een fccker gedeelte erfde aller goederen, die fyby doode
quaamen naar te laaten. Sulksia het gemeen hem voor-

declig zijnde, dat de fiekc Onderdaan n niet lange Bed-

Icegerig waarcn , hy de fclvcn naawcliks onderfogt, om
te wceten, wat haare eigentlijke fieivte Wus, maar fcer

vaar-»
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vaardig beval , haar te doen Aderlaatcn , KakJ^en , Swee^
ten, ofte Braahen. Ende vermits het hem cok laftig was,
felf's de Sieken te beloopen, foo liet hy die wel meeftbe-
forgcn door fijne Dmiaars^ die fig oo.v beroemden groo-

te kenniifTe van die kcmfte te hebben , ende die ook wee-
gens haJarebefoukenjcnde leverantie van Medicamenten,
jaa ook door ende van het verfterven der Sieken^ haare

grootfteVoordeelen wiften tetrekken jende dat allesnaar

hun eigjen gelieven. Doojr béiden welke gevallen, veele

menfchen aldaar voorbed^|&lik fiek gemaakt ofte gedood,
ofte verfuimd , ofte quaaHkgeneefen wierden. Het rxw-
den Eiland v/ierd bewoond, van voornaame Docforen in

der Meduijney die ge^iaji^^enUik Regenten oover dat Ei-

land waaren, ende yder in het byfonder leefde van een
feeker loon, welkfy fig van tijden ten tijden naar voor-

gaande keure y door degelaamentelike Medicijns beraamd,
toeleiden , oover haare befouken ende geleeverdc kruiden

ofte dranken aan den Sieken, maar ook foodaanig, dac

fy van den Gefond
-
ge-juordcncii meerder als van den Oo-

'Vtrleedcnen i iii reekeninge brengen mogten. Sulks fy by
het fierven der Sieken fig meer befchaadigd als gebaat

vindende, haare Inwooners poogden in het leeven te

behouden ; ioc> nogtans dat fy om van haare konfte ook
gemakkclik ende vermaakelik te konncn leeven, haare

Inwooncren geduurig aanraadeden, eenige haarer krui-

den ofte dranken te gebruiken ^ om Siektcn voortekoo-

mcn, ofte wel op de allcrminfte ontileltenidc te doen
Kakken^ Siz'ccten^ OÏZQ Braaktn. Maar de Inwooners,

leevende naar den raad dcefer treffelijke 'Vo^rr^n^ waa-

ren in't gemeen flap ende fwak van geftel haares lighaams,

daar altijds wat aan te doen ende te meefteren viel ; en-

de waar door fy ook veel eer quaamcn te ftcrven , dan
of
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of fy dien raad niet gevolgd hadden. Dog het t/er'c/eu

Eiland, in teegendcel, geene DoSioren in hebbende, maar
alleen bewoond zijnde van Menfchen, d'\Q met eencgemee-

\ ne mcnfchelijkekennifle, ende ondervin dinge, voor haare
• eigene gefondheid ende leevcn forgden , was ongemeen
l feer bevolkt ende van veele Menfchen bewoond, ende had
• niet als hardvogtige^vafte ende ftcrkgcfpierdelngereetenen.

Uitlegging der Woorden,

^^l/f^^ M E D I c y N s , "j^erden <verftaan Regen-

Met S IE KEN, de gemeene Ingefeetenen,

Met AoERLAATENf te dooden.

Met Kakken, Schattingen,

Met Sweet-Dranken, Impofien op al/e Leevens^
middelen.

Met Braa k-Drank EN, Gelden op Renten genoo-
metiy die daar naa "j^eeder met groote fmert oovergegee^

ven moeten werden.

OM dit onder de Geleerden van ouds gctwift is, welke fowie

van Regeeringe de kfle zy , moeten wy ten ccrflen aanmer-
ken , dat daar oever geen bcfluit gemaakt kan werden , dan ten
zy wy alvoorcns wel begrijpen, dat rolitikeUl^o{\c in der Rcgce-
ringc, niet goed ofcc quaad kan werden gcfegt te zijn, het gunt
dceicn ofte dien, hetzy Kegentenfhct zy Onderdaanen y 'm het by Ton-
der fchaadc ofte baat aanbrcngd, alfoo in dccfcn flnnc, cene en-
de dcfelfdc fïiak ofte ordrc> den eenen fchaadc, ende den ande-
ren baat aanbrengende , gelijk dat mecftcndcel gebeurd , die
felfde faak , ordre ofte wet , te gelijk goed ende quaad foudc

K moeten
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moeten werden genaamd : het welk gants ongenjmd is ; maar
om dat die Woorden in der Volïüe ccnc [eekere beteekenïnge heb-

ben mogen , foo is noodfaakelik, dat waarclik het ^unt Polttikeiik^

Goed ofte Quaad genaamd mag werden , ook aan den gemecncn
Staat ^ dat is, den mccften Ingefeetenen Vrugt aanbrenge , cndc niet den

mceftcn Laftigen Ingefeetemn van dien Staat , baat ofte fchaadc

aanbrengen moet.

Endc oovermits alle menfchcn meer haar eigen bj/fonder Goed of-

te Quaady als dat vanden gemeenen Staat ^ ofte wel eencs anderen

menfchen te verkrijgen, ofte te vermijden tragtenj Soo noemen
de Menfchen ook gemeenclik Goedoïic ^^ï^^^i, het gunt voor haar

in het byfonder Goed ofte Q.aaadis,fchoon bctintccgcndLcl den

gemeenen Menfchen haar er Republike Schaad elik ofte Hcilfaam

foude wecfcn. Ende oovermits daar benecvens de Menfchen,
wanneer fy met de magt der Regeeringe bekleed werden, dzt^Q

gcmeene mcnfchelikheid niet afleggen. Soo volgd hier uic fcer

klaarclik, dat aldaar eenc goede forme der Regeeringe is, alwaar de
Regenten om eigen Baatte bekoomen, ende Schaade te ver-

mijden, het gemeen goed bcforgen, ende het gemeen quaad af-

wceren moeten j Endc dat daar en teegen aldaar eenc quaade for-

me der Begeeringe Isy alwaar de Regenten haar eigen Baat niet

dan in de Schaade van het Gemeen vinden konnen, ende alwaar

fy haare eigene fchaade niet dan door het Gemeen te beühaadi-

gcn , afwccren konnen.

Endc dit als een vafte grond voor af gefield zijnde, foo kan
ccn idcr feer ligtclik ficn, -iat in de Een-Hoofdtge Ktgeeringe een
Menfch fijn eigen Baat, Gemak ofte Vermaik, allefms foukcn,

endc fijne eigene Schaade, Ongemakken ofte Vcrdri.t vermijden

moogende, ten verdrictc des Gemeens, hy het gemeen Wei- ofte

Quaalik-vaarcn dcrOnderdaancn,niet foukcnnogtc afwccren fal,

dan voor foo veel ende foo verre als het hem lult, ofte voor foo

veel hy fclfs daar van een afkeer heeft. Waar uit dan ook gemee-
nelik ontftaat, dat aldaar veelc Ingefeetenen uit den Lande ver-

trekken, endc weinigen van buiten koomen inwoonen.

Gelijk meede uit den felven gronde volgd , dat in der Arïfit"

kratihe ofte VcaX-lloofdtge "Regeeringe^ idcr Regent aldaar fijne mcn-
fchelikheid behoudende, fy alle uit krafcc der felve, alle faakcn,

die
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• die haar in het gemeen voor of naadeelig zijn , fullen fouken te

bekoomen ofte te vermijden , fonder in foo eenen gevalle ec-
nigfins op de andere gemeene Ingefeetenen te pafTcn : ende dat

!da;ir en teegen in andere gevallen , waar meede het Gemeen ge-
baat ofte befchaadigd , ende niet dan een lid ofte wemigen gebaat
ofte befchaadigd foude ofce fouden werden , die Regeering ofce

de meefte Regeerders van dien, alsdan in het gemeen rvelvaaren,

feekerlik haar vcordeel vinden konnen. Waar uit dan ook
volgd j dat de Gemeene Ingefeetenen aldaar liever als onder ee-

ne Monarchde ofte Een-Hoofdige Re^eeringe, blijven wooncn en-
de vermeenigvuldigen.

Ende eindclik volgd uit den felven gronde, dat in Landen of-

te Steeden, daar alle Menfchen , tot der Regeeringe bequaam 7Jjnde,

ook deel aan der Hooge Regeeringe hebben , fy , uit kragtc
der Gemeene menfcheükheid, alle haar eigen baat ende fchaa-

de foukende te bekoomen ofte te vermijden, ook v/aarelik door
het felven middel , het v/elvivircn van het genieën verlorijgen

,

ende de fchuade van het gemeen vermijden fullen : om dat de
meejle jlemmen der Regeeringe aldaar ook de meeste Ingefeetenen ,

dat is het Gemeen , uitmaakcn j Waar door eindelik die Landen en-

de Steeden ongemeen fecr bevolkt werden. Sulks dit vvaarelik

de allcrbcfte forme der Regeeringe is, ende de Aripkratike of-

te Veel-hoofdige Regeeringe, naar fy in meer ofte min Leeden
bcftaat , beeter ofte min goed is , om dat alsdan het gemeen
goed ende quaad, meer ofte min betragt ofte vermijd werd;
als meer ofte min de Volks

-
'i^egceringe naaderende, ende meer ofte

min van de Een-Hoofdige Regeeringe afwijkende.

Maar of wel opgemelde Recden-kaaveling in het gemeen op
onwcederfpreekelijke gronden fteund , ende dien volgende te

wenfchen waare , dat allcfins werk-ftcllig gemaakt ende uit-

gevoerd konde werden: Soo is nogtans bekend, dat men gee-
ije landen ende by- een-wooningen van Menfchen , fonder ee-
ne voorgaande Regeeringe vind , ende dat de gclcegentheid der
Landen, aai'd, oude gewoonten ende beefigheeden, foo der
Regenten als der Onderdaancn » ofce gemeene Ingefeetenen

;

gcmceoelik Too diepe wortelen in de geneegentheeocn aller In-

K 2 gcfec-
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gefeetenen gefchooten hebben, cnde foo kraftig zijn, dat fy,

nog door It.ceden - kaavelmge , nog door kj'^'m Geweld vcrbcetcrd

plagtei-» te werden, endc door groot Gemld nooit eenc Volks-

regeering , maar altijds éc allerfr;Oodftc Een-Hoofdige , dat is>

cene Arbitrare Regeeriug plagt ingevoerd te werden. Van alle

het welk vcclc voorbeelden fouden konnen bygebragt wer-

den , foo uit de gefchiedenifle deefer , als an'dcrer Landen',

die wy om de haatelikheid van dien te ontgaan, als ook om niet

al te lange te zijn , onaangeroerd Tullen laaten , ende van den

eigentlijken finne deefer Fabule niet fpreeken , alfoo die

ü'y felven Icerd.

Kies
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Kies geen grooter C^leede'maatt

16. De heei:^)^ K^lf> Oeit, ende Schaap.'

DE Leew , maatfchap gemaakt hebbende met een

I{aif, Geit , ende Schaap , om' door de Jagc op an-

dere Dieren, die het gras, dat haar regtvaardigUk toe

quam^op aaten , eenigen Beuic te bekoomen , ende door

dat middel veele Dieren gevangen zijnde, mét groot ge-

vaar, dat het Ka/f, Gek, ende 6cha<7p , felfs van die Die-

ren ,
geduurende haare Jagt , gequctft ofte verflonden fou-

de zijn geworden, waar van de Leew als van fijne Min-

deren, geenen nood had 5 Soo wierd eftcr daar naa het

JVildhraad door die drie onnoojèlen in vier gelijken dce-

len ordentcUk ondcrrchcidcn , met die meeninge, dat

K 3 vol-
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volgens de Billikheid i yder van haar een deel trekken,

ende de Leew om fijne waardigheid, alleen de Voorkeur

hebben foude; Als wanneet de Leewy het eerjlen naar

fig nam 9 om dat hy de uitfteekenjle was ; het tweedenf
feide hy hem toe te koomen , om dat hy , buiten tec-

.genfpreeken, d^Jierkfie was 5 het derden gedeelte, feide

hy, dat hem niet konde bedifputeerd worden , dewijl'

het kennelik was, dat hy de meefte moeite daar toe had
hefteed j ende voegde hy daar by , dat, die van haar drie^

füo laatdunkende ende ftout was, om booven de twee

andere makkeren fig het vierde toe te eigenen, dat die

üg ook moeft geharrigd vinden , om teegen hem te veg-

ten: alfoo hy den felven van nu af aan, voor lijnen 00-

penbaaren Vyand verklaarde. Soo draa óqq^q weereloo-

fe Dieren het befluit van den Leewe verftonden , moe-
iten fy, om des Leews vriendfchap, ende hun leeven te

behouden , deefe onrfegtvaardigheid nog veinfen te prij-

fen, ende veel opgeeven van hun groot genotigen oover

de felve.

Uule<^cring der Woorden.DO O

n^e Ouden hebben hier yerftaan met den Leew,
een Menjch^ die Van mdere te berooVen, ge'ï^oonis

te leeVen,

Met Kalf» Geit, ende Schaap, Menfchen die

gewoon ^tjn , ommfedk: Vm Ixiar eigen Inkoomen te

keven. .

''^/'^'\'

OM dat de Menfchen behouftig ende daar bcneevens foo on-

BMgtig zijii) dat fy het gunt haar noodig is> veeltijds niet

dan
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dan door de hulpe van andefe menfchen konnen verkrijgen J Soö
maaken fy alsdan Maatfcbappien, endc bouwen die in het aangaan
der felvcn altijds op dccfe Billikheid, dat yder der Mdars naar ge-

\ raade der kenniflè , forge » arbeid ofte goederen > die hy ter

\MaatfcbA^pie toebrcngd, ook fijn eandeel der tockoomende Win-
jften ende Schaaden behoorde , ende ook naar onderlinge be-
\rchrecvenc Voorwaarden , fal genieten ende draagen. Ende op
dat het felven ook naargekoomen werde, is niet alleen noodig,
dat alle het opgemclden wel uitdrukkelik befcbreeven, ende on-
der de Maats foodaanige gelijkheid zy , dat geen der felven deefe

Biliikheid ende Voorwaarden mooge veragten ende ftraffcloos

breeken, met het goeden naar lig, ende het quaaden ten lafte

der andere Uahl^wi te laaten : miar is daar en booven ook noo-
dig, dat het gun: door die Maatfchap^k bejaagd werdi allen eeve»

dienfiig, ende indien allen niet ecvm noodig ofte aangenaam is, dat

ten niinftcn niemanne derfelven fchaadelik zy. Het welk, indien

Wel beliertigd wierd, foo foude men nictfien foo veeele ongelijke

Maatfchappicn, van gemecne Ingefeetenen met Groote Heeren, van

Koopluid'jn , Borgers ende Boeren , met Koningen, Vorjlen, Eedelen^

enóc Krijgs.luiden, welke om dat altijds verfcheideneende fomtijds

ook tegen een ftrijdende infigten hebben , gemeenelik alle eenen
feer quaaden uitflag voor den Minderen plagten te hebben.

Ende mfonderheit foude men nooit fien, dat Vrye Kepihliken die

op haaren eigenen Landbow, Koophandel, Viflerie endc See-
vaart, ende dien volgende eewiglik op Vreede gegrond zijn, fou-

den ondcrneemcn met oorlog-lievende Koningen ende Vorften aan te

Ipannen, om andere Staaten ende Fotentaten eevenwigtig te hou--
den ofte te ooverweegenj ende nog veel min foude men fien,

dat fy fouden aanfpannen, om eenige Landen ende Steeden der fel-

ven in te necmen > ende daar naa die onder de oovcrwinners te

deilcn: alfoo ten beften gaande, felfs naa die ooverwinninge cn-

dc rechtvaardige dedingej die oovcrwonne Landen ende Steedeny
aan foodaanige Vrj/e Repnbliken altijds tot eenen grootcn Lajle ftrek-

ken, ende dat booven dien de ooverwinncnde Koningen cndc Vor-

flen in foodaanigen Standc fig bevindende, gewoon zijn alle het

gunt door gemeene kpftcn ende arbeid is gewonnen, naar fig

alleen
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ïilleen te necmen, ende fig daar door des te meer van die Mak-
kers Republiken te doen ontfien , welke om voortaan gecnc
twee in plaatfen van eenen^ endcprkje in plaatfe van fvpak^ V van-

te hebben , alles aan dien ooverwinnenden Koninge ofte Vorftetir

moeten toe geeven ende ten goeden houden. Ende is dit cf
-gentlik het oogmt deefer Fabule, alwaar een leert' ^ die gci

woon is Vlees te eeten, een Kalf, Geit ende Schaap, die nio

dan gras eeten, des niet te min op voorgecven, dat andere Die-

ren haar gras verminderen» weet te beweegen > om gefaament-

lik te gaan jaagen ende te dooden andere Dieren , die haar niet

voeden konncn, ende dcor welke de Leeii^ des te fterkcr gevoed
\Yerd=

£fi
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1

En laat u eenes Heeren fmaakelike fpijfe niet gehtjleriy

want het is een leugenagtig brood. Prov. cap. 33

.

^j

Xiiiertaj T^ïAe c^utpo-ratur

17. De Tf^olf etïde de Hond,

C Eekerc Wolfy door hongers-nood geperfl: zijnde, ver-^ liet het Bos, om by den Menfchen fijn voedfèl te

fbuken, ende in fijnen weege een Hond ontmoetende

j

die vet, glad ende wel gedaan was, begon hy fig felven

te verfoeijen , dathy, die den Honde feer gelijk was.
foo langen tijd de Menfchen gemijd had, ende beflond

hy den Hond feer gelukkig te agcen , foo wel van den
Menfchen beforgd te werden. Sulksdie Hond den ff^o/f

wijders berigte, dat hem dat gemak ende dien oover-

vloed aan quara, door fijnen Heere te vleijen , op te paf^

L Tenj
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fen, ende, gelijk men feid, aan der hand te gaan, fon-

der eenigen arbeid re doen : ende begoot de Hon^l fijne

reeden hiermeede, dat hyden fVohe raade, fijne fchraa^

Ie heide ende ammoede te verlaaten , om in desgelijks fij-

nen Heere ten dienfte te zijn, met beufclingcn, ende

door dat middel dus oovervloedig ende lekkerlik gevoed

te werden. Welke reeden den ïVolfy die albereids ge-

neegen , ende eenigfins door honger genoodfaakt was

,

fijnen koft omtrend de menfchen te fouken , bynaaft be-

woogen foudc hebben , fig in dienfl^ een es Heeren te ver-

binden : maar als hy den Hond \7'xx, naarder bcfiende,

vermerkte dat hy om den halfe feer weinig hairshad, en-

de vraagde, hoe hy onder de kin foo kaal was, feidc hem
de Hondy fulks by te koomen door eenen hals-ipande , daar

fijn Heer hem fbmwijl met een keeten aan deede fluiten.

Toen de ïVolf dit hoorde, fchrikte hy foo feer van gce-

nen vryen hals te hebben , ende in die flaayeniie te koo-

men , dat hy den Honde antwoorde : Altijds een Slaafs

ende fomtijds een geboeide SUaf te werden , alleen om
lekkere fpijfe te genieten, ftaat my niet aan. Ik keere

veel liever naar het Bosy ofte naar mijne fchraale heiden^

daar ik, hoewel inarremoede, naar mijne eigene finnen

mag leeven , fonder foodaanig, ende foo veel ofte wei-

nig voedfels, als het dien Heere geliefd te genieten, of-

te ook naar fijn gelieven altijds gereed te moeten zijn, te

leeven ofte te fterven.

Uitlegging der Woorden.

cpK e Ouden hebben hier verflaan met den Wolf, een

J^ Men(ch<i dte ge-j!joon is hi Vryheid te Zeeven.

CHet den Hond, een Menjch , dte gej^oon is een Slaaf

te sivn,

AIIc
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ALle menfchen zijn niet alleen verpligt, haar eigen behond,
*•* wclvaaren, endc beeteringe hunnes Hands geduurig te fou-
kenj maar ook, foo veel in haar vermoogen is, de Bood^ Schande^

. endc alles wat haar fchaaden kan , te weeren. Ende bevind men
lifl het gemeen , dat tot beiden genougfaame geneegendheid by
plle Menfchen befpeurd werd, iioewel om opgemelde goeden te
Werkiiigen, ende het quaaden te vermijden, wonderlik verfchei-
•denc, jaa teegen een ftrijdende weegen wei-den ingegaan, naar
dat die menfchen opgevoed, endc gewoon zijn te ieeven.

Dus fien wy , dat Menfchen , wien van jongs aan werd ingeboe-
femd , hoe lofFelik eene ftak het zy, meer dan andere Menfchen
te weeten^ ende daarby genecgen te zijn naardemaate fijner ken-
nifll', foo aan fig felven, als aan andere menfchen, goed te doen^

ende wien daar en booven geduurig werd voorgedraagcn , hoc
gelukkig die Menfchen zijn, welke door de tieerfchappye ende den
VwMig van andere menfchen niet werden belet, die goede genee-
gendiieeden allefins te konnen uitwerken 5 ende wien daar en boo-
ven geduurig werd ingefcherpt , hoe groot een genougen endc
ruft voor hun gemoed het zy , fig felven daar in als regtfihaapenc

loflfclijke Menfchen gequeeten te hebben; Soo bevind men daage-
liksj leggen wy , dat die Menfchen daar door feer leer- ende ecr^

gierig werden. Endte indien defelve Menfchen dien weg van Deugd,

f^r^ende Vrjrheid-y eenigen tijd ingaan j foo fiet men gemeenelik,
dat ly fig daar by feer geruft in haaren gcmocde, ende ook in
den ommegangc met andere Menfchen , feer wel bevindende,
ep dien wcege foo bcveftigd werden : dat geene daar teegen
ftrijdende ofte daar van afleidende aanlokfelen, haar daar van kon-
nen afleiden, ende dat geene arremoede ofte teegenfpoeden dee-
fes weerelds gcnoug zijn, om haar van die geruftige, ende haar
fèer bchaagelijke wijfe van Iceven af te fchrikken.

Dus ficn wy, dat Menfchen, die van jongs aan Deugd, EerCy

Geleerdheid, Konften endt Vryhetd, hebben hooren veragtenj ende
die niet hebben hooren piijfen, dan uiterlijke groorsheeden, en-
de lighaamelijke vcrmaaken, fig ook gemeenelik aan lekkere fpijfe

ende drank, byflaapen, fpeelcn, cndt ^.ndcrt Brutale o^xcBeeftcltke

beefigheeden foodaanig oovcrgeeven, dat fy haurc arme Stek nooit

opwekken, om wat beetcrs te denken endc te willen ; maar dat

L i fy
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fy intecgcndccl om in die weüuftige weegen te konnen voortgaarb

fig niet ontfi^H) haare aangeboorene Vryheïd^ die onwaardcerlike

Schat te onder A^crpcn aan andere menfchen, ende by gevolge fig

te verpligten, alles te doen ende te lijden, wat dien Menfchen fal

luften te gebieden , fonder dat deefe flit^^itige Menfchen fig ooic

van die Slaaflfe wijfe van leeven laaten afleiden.

Ende gelijk men opgemeld onderfcheid, bydegcmeene Men-
fchen in't by fonder aangemerkt wccfende, vindj foofietmcnhec

felven ook allermecft uitflceken, wanneer feer vecle Menfchen by

een koomcn, ende yder van dien fijne Deugden oopenbaard in

Kerkelike ende Politike Vergaadcringen. Want iuer vind men altijds

eenige Kerki^ikf ende Poiiüke Martelaars, welke om dat niet den AI-

magtigcn God, ofre de Vrjbeid huimcs Vaaderlands verfaaken ofte

verraaden willen , alle de aanlokfcicn ende grootsheeden deefes

weerelds, die haar aangeboodcn werden, veragten? ende alle die

fmerten ende vervolgingen der Tj/tannen kloekmoedig uitftaan, en-

de zijn dit die vroome Helden , ende regt-eedelmoedigc menfchen,

welke daar door by Goode ende den vroomen Menfchen 'm fcege-

ninge eewiglik fuUen leev'en.

Ende vind men hier ook in teegendcel altijds feerveele SU^ffe,

vadfio'e verfoejclikc menfchen > welke om een fchootei moes , ofte om
eenigc O^c'mi te mogen bekleeden , ende eenige Benefcien te ge-

nieten, haare Eerfte -geboorte verkoopcn, ende de J^r;^ liigelcetencn

hunnes Vaaderlands mcin-eedig ende verniadcrlik aan eenen , hec

ly Kerkdijken het zy Weereldlijfcen DmngtUnde, opiraagende,

daar door by Goode ende den vroomen Menfchen, hier ende hiernaa,

eevMglik vervloekt werden.

Ende meenen wy hier meede den eigentlijken fin deefcr F a b u-

L E te hebben voorgedraagen. Want de Wolf is gewoon in Vrjfbeid

te leeven, ende aldaar alle veiTolgingen der Menfchen uit te ftaan.

De Hond daar en teegen is gewoon, fig een SUaf der Menfchen

te maaken, ende dien volgende foo met quispelflaarten als met op-

fitten, een fluk jen broods van de felven te bcedelcn, ende op hec

wenken fijncs Heeren, maar ook anderfins niet, het brokjen Broods
y

dat hygebeedeld heeft, ende op fijnen neufc gclegtis, te moogcn
inflikken: ende daar enbooven ten allen tijden ten gelieven fijnes

Hecren alles cover te geevcn , te leeyen ofte gedood te werden.

27^
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1)6 JVaarheid wil niet ge/egt ztjn\

H

^ucd ncit_poteJt, -vult po^e , ^ta -nxmtu.m-poteJir.senic,n ^^../.

i8. De jtieler^ ^auw ende Tapegaai,

'Oewel alle de Vogelen naaf waarheid bekenden, dac
de Adeler de fnelfte in het vliegen , ende de flerkfie

van lighame, bek endeklaauwen was, ende derhalven feet'

geeren voor hem fwigteden , foo wilde hy nogtans ook
YooïdQ fchoonftL^ van allen gehouden weefcn > enJedacuic
vrecre,hy weegens fijne on^ierclijkevecdcren, leelijkcbek

ende klaauwen, anders fins oopcntlijk veragt mogte werden.
Waar tecgen als de TaiiJL' , (leunende op de klaare waar-,

Ticid, fcidc fchooner teweefen, foo wierd dieaanftonds
door den AdcUre verfcheurd, ende wierd vervolgens do

L 5 Tape-^
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'Papegaai wijders gevraagd , wat hem van des Arende

fchoonheid, ^w^^z het gepleegden aan den Vaijje dagt?

Waar op de Tapegaat antwoordedc , dat hy waarelik

fchooner als de Tatiw zijnde, nogtans geernc bekende,/

dat de /Jren^ aWcCins moojcr van veederen endehghaamc

was , dan de allerfchoonfte Papegaai , die hy ooit haddc

gefien , als ook dat de Tairjn dien volgende met grooc

regt gedood was. Het welk den Artnae foo wel beviel,

dat hy den ^apegaaje eene van des Tüujüs bouten te

kluiven gaf, ende van hem fijnen opperften Kaamer^Die-

ner maakte. Sulks allede andere ztmeene kogelen ^ Tien-

de dat de een van den Armcie om de waarheid gefproo-

ken te hebben, gedood, ende de andere om oopenbaar-

Jik geloogen te hebben, beloond wierd, alle met luider

keele uitfongen , dat de Adeler de fchoonfte aller Voge-

len was.

Uitlegging </^r Woorden.

JWtet den Adeler hehhen ie Ouden Verjlaan een

Koning ofte s^^ebiedend Heer.

Met de Pauw, ee?i Nieuweling mz HooVe.

Met den Fa p e g a j e , een er^aaren Hooveling.

Met de gemeeae Vogelen, de gemeene Ingefeete^

nen eenes Lands,

DAt de Menfchen in het gemeen foo eergterig zijn, dat ^y oovcr

haave deugden ende roemwaardige daaden feer gaarne in haar

Iccven gcprcelbn zijn, ende hoopen naa haaredood ook gepicefcn

te fuUcn werden, fcbijndin fig felfseene ydelhcid te wccfcnjendc

is des niet te min in der daad eenc grootc aanprikkeling, om ge-

duurende het kort ende broos lecven der fclven Meiifchcn, fig

met
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ïöet allen yver te fpoeden , ietwcs loofwaardigs te verrigten. Maa^
dat de felve Menfchen feer cevel neemen, wanneer henhaarege*
breeken endc misflaagen ofte dwaalingen werden aangeweefen

,
Ibhoon het felven gefchied ten geenen anderen einde, dan datfy
'fig felven leeren kennen, ende beeteren fouden konnen, is voor-
Ivaar eene feer groote fwakheid , efter is dat niet het eïgentlik ge*
fey^i^, dat de Ouden ons met deefcr Fabule hebben willen
voor den oogen ftellen; maar v^^el een veel grooter gebrek , dat
men gemeenelik niet dan in de ailerhoogft gefleegcne Menfchen
vind: Naamelik, om dat feer veele Menfchen door eene v^rj^cfy-

<i^ Eergicriglieid , anders gefegt Hfm/«^f, gedreeven werdendca
fig booven de geenen, die haar waarelik ^f/^f'^zijn, willen ver-
heffen, ende daar beneevens van tijde ten tijden verkrijgende het
guncfy beoogd hebben, daar in geen genougcn vinden :' foo dunkt
haar, dat fy niet konnen rulten, voor dat fy den hoogften trap
van magc oover haare Meede-lngefcetcnen bckoomen hebben»
ende fig alfjo verfcekcrcn nioogen, door de felven niet weeder-
om ter nccder gefmeetcn te konnen werden.
Ende vermits fy tot die Hoogheid niet konnen geraaken, dan met

van tijden ten tijden meer ende meer tot Vyanden temaaken, alle

de geenen, diefy vcrongehjken, ofte booven den hoofde groejenj
foo hebben fy waareUk alfoo weinig, jaa min als te vooren, ree-
den om geruit endc vergenougd te zijn ; Ende daar en booven foo
beginnen fy te denken, dat alle andere Ingefeetenen , foo wel
als fy, oover haare waarhaftige deugden ende vroomedaadengc-
preefen wei-den; Sulks fy daar oover n^dig werden, als vreefende,
dat de andere haar daar in te booven fullcn gaan, waarom fyook
alsdan van der Waarheid, ende alle Deugdfaame Werken beginnen te
walgen, om te gaan fcheppen vermaak, ende fig ook te verheffen
in ietwes te doen ofte te laaten , ende ook geprecfcn te werden,
oover her gunt dat andere Ingelèctcnen niet doen ofte laaten mo-
gen, foncierdaar oover, als teegen de Wetten gedaan hebbende,-
feer misprecfcn ofte geflraft te v erden. Naademaal alsdan allcfïns

haare Opperfte magt ende aanfen , boven die van andere Ingefeete-
nen uiclleckt.

Dit is de Reeden, waarom men Koningen ende Vorften vind y die al

{peclendé Bfdeu ten Heiligen fwcereni ende daarnaa trowloofclik

brcckcn,
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breeken. Dit is de Reeden, dat Köww^^m ende Vorfien niet nlleen, ooi

(Ig in haarcn Staat te vcftigen , maar ook veeltijds uit vermaak on-
noofele ofte onfchuldige Ingefeetenen doen dooden. Als ook dit

de voornaamfte Reeden is, waarom Koningen ende Vorften ge-
vonden werden, die fig inbeelden meer vermaak te genieten ir

onnatuurelik ende ongeoorlofd b\flanpen, ofte in een andermans
wijf te om-arraen, als van haar eigen wijf, ofte cenig ander vryf

vrow-menfch, alle bedenkelijke vriendfchappen te ontfangen.

Dit is de Reeden van die geduurige grootc ende onnutte onkoften

van oovergroote Hofhoudingc, |agt ende Bouwen van den Paleifen

der Koningen, ende daar uit ontftaande geduurig Scheerenende
Schatten der Onderdaanen , het welk geen der fclven hun naar doen
kan ofte vermag. Dit is de Reeden, dat de Ntewelmgen den Koningen
endeden.ror^^» de Waarheid willende fcggcn, oover die waarheid

gedood werden. Dit is de Reeden , dat ervaarene Hoovelingen fig

allermeeft bevlijtigen den Koning ofte Verft ten hoogftcn te prij-

fen, eeven in ende oover het felven, daar in ofte oover,hy aller-

meeft misprijfens waardig is, ende dat fy Hoovelingen daar oover

ook allermeeft geloond plagten te worden. Dit is ook de Ree-
den ) dat alle gemeene Ingefeetenen haarcn eigen Koning ofte

Vorft ten Hoogften prijfen , ook oover het gunt , daar oover hy
feer misprijfens waardig is.

In het kortgcfegt, in alle Koningrijken ende Vorftendommen
vind nien Adders, die niet alleen oover haare WAArhAftige jierkte^

maar ook oover haare logcnagtige fclioonheid , gcpreefen willen

werden, ende daar de ?<«««?, om fulks niet te willen doen, ge-

dood, endede rapegaai, om het felvcn gedaan te hebben, beloond
werd, ende daar alle geringe Vogelen fingen, Amen.

Celu\kig
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De K^horffin ende de ^alk. 83

Gelukkig is hy^ die niemans Slaaf
ende niemans Tvran wil xp.

VtJèrmtus cotUr/t TuUuratn, tta. natura- ttt

tyra.n7^^J^7n^roch.vts .

19. De i^Avo>^« ende de ©^//^.

DE KJkvorlJtn feekeren tijd in voller vryheid geleefd

hebbende, foodaanig, dat yder van haarop fijne beurt

Hoofd ofte de Eerjie der Vergaaderinge wierd , ende al-

daar altijds vryelik fijne fi:emme ten gemeenen welvaaren
geeven mogt, bevonden, dat die eerfle Kikvors niet wel
aanfiens genoug had , om die Vergaaderinge altijds met
de meefte ruft ende ftilte te konnen beftieren : Sulks (y

Jupiter baaden,dat hy hun, na de wijfe van andere Rij-

ken , eenen Komng wilde geeven , die haar in aller bil-

M lik'
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likhcid foude regeeren. Waar op Jupiter , meencnde dat

deefe l^orjjen wel foo wijs waarcn , dat fy geen ander

Hoofd begeerden , dan dat hun goed en de geen quaad

doen konde,haar eenen Balk^in den waatere wierp, daar

fy in der fonne gemakkelik opfpringende , hun baaker-

den ende uicftrekten, als ook haare l^'ergaaderinge geru-

ftelik houden konden , fonder dat de Etrfle ofte de ge-^

meene Vorfjen van eenige Beeften vertreeden ofte fchielik

oovervallen konden werden. Maar dat was haar niet

genoug j fy wilden daar en booven een Hoofd hebben

,

dat ook haare Vyanden konde verflinden 5 derhalven fy

Jupiier met haare gebeeden ten dien einde weederom
moejelik vielen, ende hy haar in fijnen toorne gaf den

lang gebeenden Oyevaar^ die fy feer geerne aannaamen,

om dat hy fchoon wit ende fvvart van veederen was, ee-

nen langen rooden bek ende ook dusdaanigepooten heb-

bende, feer beleefd , ilaadig van gang, ende feer beforgd

voor fijne longen ende Ouderen was Ende infondcrheid

hadden fy eene feer groote ende goedj vervvagtinge van

deefcn Oj.^vaare^ om dat hy de Slangen ^ dat haare groot-

fte vyanden waaren , verflinden konde : Maar leider ! fy

bevonden feer haaft, dar hy haare vyanden niet meer als

haar, daageliks naar fijn gevallen op-at, waarom de naa-

koomelingen decfer al te onvoorfigdge Kikvoiffcn hun-

ner Voor-Ouderen dertdheid verfoeij^nde , nu nog niet

ophouden, geduung xTrf^>^ daar oover te roepen, dog te

vergeefs, aUbo fy fig door haare Ondankbaarheid 00ver

de Goddcii'kc goedheid haar re vooren beweefen, aller

Gonften, foo van Goode als van Menfchen, onwaardig

hadden gemaakt. Ende daar raeede mocflen fy toen,

ende moeten fy ook nu foo wel in het naater aU op het

[and , met aÜe omfigtigheid fig voor haare ouae yyan*

deU:,
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deny naamentlik voor de Slangen >, ende daaren booven
voor deefen niewen Koninge wagten.

) Uitlegging d^Y Woorden.

*7)^ Ouden hhbm hier Veyflaan met Vorssen,
gemeene onkundige Menfchen.

Met een B a r. k , een onfchaadelik Hoofd eener 1^-
publikey ofte iefïfpes dat goed ende geen tjuaad doen

kan.

Met den O j e v a a k , iet^es dat goed ende ook quaad

doen kan. Ofte een Hoofd der ^publtkey dat niet

aUeen de Vyanden Van dien beoorlocgen , maar ook de

Wettige Agenten ende de Ingefeetenen Van dien , tv*

rannilceren kan.

Dat de Ouden met J u p i t e r den Opperflen God heb--

hen ver(laan 3 ^ eenen ydere bekend.

ALle Mcnfchen, die weeten ofte geloiven , dat de Almagtige God
alles gefchaapen heeft, ende in der eeuwigheid naar fijnen

wille befticrdi vinden, wanneer fy in eenige fwaarigheedenzijn,
fig verpligt, den fch'cn God te bidden, dat het hem gelieve,
haar van die ongemakken te verlojfen, ende verfeckeren fy fig on-
derwijlen, dat fy van Gode , wat goeds biddende, feckerlik het
fclfde, ofte wat becters , verkrijgen fiillcn. Ende wanneer fy
wat ejoeds voor fig felven verkrcegcn hebben, foo werden fydcs
te meer verpligt Goode Dankbaar ic zijn, dat ii, des te forgvul-
diger naar fi)ne Wetten te leevenjin alles op hem te vertrouwen,
ende fijne wijsheid foo wel als fijne goedheid, voor den Mcnfchen
te belijden ende te looven.

M z Ende
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Ende indien fy daar en tccgcn in plaatfe van oovcr die gcnoo-

teiïc weldaaden Dankbaar te zijn , de felven in het geheel vergee-

ten, ofte misnougd fchijnen, dat fy geene grootere weldaaden >

ende infonderheid geene grootere magt,om andere te kennen be-

leedigen» van Gode ontfangcn hebben j ende derhalven van hcm^

daar en booven begeeren te verkrijgen eene magt , om andere?

Mcnfchen te konnen befchaadigcn ende dooden : Soo fiet men)
veeltijds gebeuren, dat die oneindelik vvijfe God het fclfden den

Menfchen geefd in fijnen toorne» dat is fbodaanig, dat het den

felven , die het verkreegcn hebben > feer fchaadelik zy ofte wcr-

de, eevcn of ly vierige kooien uit den Heemele op haare koppe
gebeedcn, ende ook verkreegen hadden.

Ende is het waarelik feer te beklaagcn, dat de Menfchen in het

gemeen, foo onwcetendc> fwak, ende boosaardig zijn , datfyin

haare teegenlpoeden fig vvijsfelik ende ootmoediglik gedraagen,

als meede daar door Goodes Seegen ende de gen; egendheid veeier

Menfchen tot fig getrokken hebbende, daar door van haare plaa-

gen naaweliks verloft werden, of Cy tragten te verkrijgen eene

magty om anderen, het zy onnoofelen , of die haar ook bcleedigd

hebben , te doen foo veel ofte meer quaads , als fy voormaals van

die Boofen geleeden hebben, fuli^s fy die magt verkrijgende, ende
misbruiken willende, veeltijds bevinden, dat foo veele Menfchen
teegen die vcrdruk-fugtige ende voor de verdrukten opgewekt
werden, dat fy feer felden hun ooj^wit bckoomen. Waar by nog
gevougd werd, dat het fclfde middel > dat {"y gemaakt ofte ver-

kreegen hebben, in meeninge, daar meede andere Menfchen te

plaagen, ook krafiggenoug, jaa nog meer bcquaamis, om haar

felfs> als om andere Menfchen te plaagen.

Dus baaden de ifraelhcn in haare verdrukkingen, ten tijden van

hnnYc popularc Ecgeermge , als wanneer een w^Aapenloofc Pricjicr , die

in haaren Raad voorfat, haar daar uit niet wel helpen konde, om
^igters, die in tijden van oorlooge magts genoug hadden, om on-

der haar beleid met vrye ende onbcloldigde Ifraelitetiy fonder ee-

nigc de minfto Vremdclingen re gebruiken, haare vyandcn te ver-

drijven, maar hadden dic Rigters dien volgende niet magts ge-

noug, om gcduurcnde den korten tijd van dien dienfl:,dc Repu-
blike te verkjaften. Efter wiÖcn fy, gelijk als andere volkeren,

cea
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ccn Kon'mg , dat is een Hoofd voor fijn leeven hebben , om haar te be^

regten^ als ook met die magt van te vermoogeii, ten allen tijden

de Krtjgi-luiden bjy een roufen, cnde oover de felvcrv ftellen , endeal-
foo teegen de vyanden te trekken , om die fchielik te konnen 00-

'xvervallen > ende haare Landen te ooverwinnen. Endc hoewel de
JrPropheet Samael haar voordroug , „Dat foo een Koning harebe-
Lïfte Olijf- ende Wijn-gaarden neemen, ende aan fijne Hoovelin-

5, gen uitdeden foude, endc dat hy het tiende van alle de andere

,1 Akkeren foude bcgeeren, ende haare Soonen ende Dogters tot

5, fijne flaavcn ende flaa\ innen foude maaken : Soo begeerden (y
des niet te min eenen Koning, ende verkreegen den fèlven. En-
de bevonden fy feer haaft, dat die Koningen y om niet als voordee-
fcn de Hoogepriefters ende Eigters door de Ifraëliten veragt ende ver-

worpen te konnen werden, een feer groot getal van Hoovelingen
aanhielden, ende daar en booven geduurige ooiloogen tccgen de
Nabuuren veioorfiakten , immers in allen gevalle foo van vreede

als van oorloge,foG een groot getal Bevelhebbers ende getneene Krï^gS'-^

lieden betaalden , om haar ook ter verdrukkinge der arme ifia'éli'

ten, van wien de Koning de Schattinge voor de Soldie der Krijgslui-»

den trok, te konnen gebruiken, dat^ alle, de waarheid van Sa-
niuels propheticn bevonden , ende te vergeefs God den Heere, om
van die tyrannige Koningen verloft te werden, aanriepen. Want
onder allede Koningen, foo van Juda als van het geheel ander If-

ra'él, naaweliks een geweeft is, welk niet veel meer fijn volk van
binnen van haar Vr^beid ende van haarc Penningen beroofd , ende
oover haar geryrannifeerd, als haar teegen de oovcrvallingen der
nabuurige Vyanden befchermd heeft. Tot dat eindclik, foo wel
de Konir,gen,als de gemeene Ingefcctenen van beide die Rijken,
ellendiglik verltrooid , ofte in gevangeniflen vervoerd ende ver-
nietigd zijn geworden.

Gelijk wy ook in onfe tijden gcfien hebben , dat Ingefeetenen

Tan Republiken niet te vrecden zijnde geweeft met Hoofden van dien
te hebben, welke dei Rcpublike baat cnde geene fbaade aanbren-
gen konden, nogtans daar mccde niet te vrecden zi.ngeweeftj
maar van Goode begeerd cnde vekrc gen hebben in fij nen toor-

ne, Heofden m.t foo groote mai.t voorlicn, dit fy naar haar gelie-

ven, der Kepubüken veel meer goeds ende ook veel meer quaads

M I toe-
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toebrengen fouden konnen. Sulks wy den aandagtigen leefert nu

voortaan laatcn aanmerken, ende oordeelen, of de Dienfl foodaa-

niger Hoofden^ feedert dien tijd meer heeft gcftrekt ora de Vyan-

den kloukelik te beoorloogen» ofwel om de Ingcfeetcncn meerf

ende meer van haare Vryheedm ende Vemingen , ofte andere Goc-<

deren te berooven. )

Derhalven dunkt ons de eigendlijke fin deefer Fabule te'

weefen, dat de gcmcene luiden fig behoorden te fchikkcn naar

den StAUt daar fy in zijn: ende veranderinge begeercnde , dat fy
niet verders behoorden te tragten, dan van haare ongemakken
verlojl te werden, ende dat fy daar en booven andere Menfchen
willende befchaadigen, gcmeenelik haar eigen verderf op haare

halfen haaien j Ende leerd dcefe Fabul daar beneevens, da:

men het felvcn infonderheid fiet in Republiken , alwaar de Vrye
Ingefeetenen niet te vreeden zijn met ongewaapende Hêofden re heb-

ben , maar foodaanige Hoofden der Repubjikc bcgeeren , die

^e Krijgs-luiden by een roupen , ende daar oover Bevel-hcbhers

Hellen mogen, naamentlik, dat die Republiken ende Ingefeete-

nen ) daar door ook gemeenclik ten gronde gaan.

rnheid^
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Frybeid 9 Blyhetd.

Altertus ncjtt ^ta.Juus ej^ ^otepr-.

20. D^ 'Difieïvink ende haar Meejier.

T7 En Difiehm\i door haar Meefter lang in eener Kou-
-L-» we forgvuldig opgevoed weefende , vond eenmaal hec

^curkcn ongcflooten, ende verfuirade niet, aanftonds in

der vryeLugc cc vliegen. Waarom de Metfier haar voor-.

droug, hoe forgvuldig ende oovervloedig hy haar altijds

had gevoed , ende mee hoe grooce moeite ende fchaars-

heid fy, voornaamenrlik des Winters, in dervryeLugtj
wanneer alle Boffen ende Vcldeh met fneew bedekt, en-

de alle Waatcrcn bevrooren fouden weefen, haarenKoft
ende Drank foudc konncn vinden, niet weetende, waar
iy'abdan haarcn voet needcr fetcen, ende \xi wat Neft iy

krui-
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kruipen fouden konnen, om niet van Honger, Dorft,

ende Koude te vergaan. Derhalven die Alie/icr haarbc-

loovendc, defelvcforge voor haar te fullen draagen,die

hy voormaals ten haaren beften gedraagen had, als nog^

te fullen draagen, jaa die merkelik te fullen vermeeren^

alfoo hy aan haare lievclike Sang gewoon was, verfogt,)

dat fy weederom in der Kooje geliefde te komen. Maar
deefe i^ogel antwoordc, dat dewijl haar geluk, ende on-

geluk alleen van haares Meefler$ forge ofte onforge afge-

hangen had , ende weeder foude afhangen , ende dat fy

nogtans van des felfs forge ende liefde t'hemwaarts, foo

wel niet , als van haare eigene forge ende liefde verfee-

kerd konde weefen ; Sy derhalven liever had buiten der

Kooje naar haar eigen fin te leeven , om aan dat geval

van eenes anderen Uefdc ofte haat te moeten afwagten ^

niet onderworpen te zijn.

Uitlegging der Woorden.

C ^JVL^^ ^^^ DisTELviNK, hehhen de Ouden yer^

ftactn i een Eedelmoedig Menjch , die hy ongeluk^

ke 'm Slaavernie yer^allen is.

Met haar Me£.ster, een Heer dk fijne SlaaVen

Jaft handeU,

ALfoo de Menfchen in fig felvea aangemerkt zijnde, aan nic-

manne dan aan Gootic haaren Schepere onderworpen zijn, ende

dat die , om de felven mcnfchelijker wijfc te konncn rcgceren,

liaar heeft begaafd met Eeedm-kaavdmge ende een gehetmn ofte ge»

wiffcn van dien, foodaanig dat fy fig verheugen ofte bcdiouvcn»

als fy fig naar de gefonde Reeden gedraagen hebben, ofte daar

van afgeweeken zijn : Soo is het cene groote onünkj/mkid tccgcn

Qod,
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God , cnde is het ook het grootpn quaad dat wy ons felv^en doen
konnen, waaneer wy God^ ende onfe Reeden, ende ons Gewijfen

verlaaten, om ons ende alle ons doen endelaaten, eens ende voor
allen te onderwerpen aan de bcveelen , laften ende wille van eeneii
Hnderen fondigcn Menfcbe. Ende zijn opdeefen gronde gebowd alle

ie Roomfe Borger-Wetten, welke eenen Vrjen Menfhc ontneemen
;ille gonften van Regten, als des in het geheel onwaardig zijnde,

wanneer hy lig vry-willig ter Slaavernie heeft laaten verkoopen,
aan eenen Heere ter goeder trouwe , ende dat om te genieten
een gedeelte der Koop-penningen, voor welken hy verkoft is

geworden.
Waar teegen niet flriid» dat de Menfchen feer weldoen, wan-

neer fy 5 met eenige vermmUmge van haare aangeboorene Vrjheid^

goed vinden oover te gaan uit deefen naturdijken in den Borgerlijken

ftande : alfoo fy alsdan nog behouden die Vi^hcid^om alles te doen
ofte te laaten, dut haar door geen Gex^eld belet» ofte doorgeene
Wetten , die haar niet meer dan alle andere Ondcrdaanen vejbinden,
belall ofte verbooden werd : ende dat Getiteld nieman fchuldig kan
maaken aan eenige misdaad. Gelijk meede bekend is, dat de
Uitten eener Republike, door vtdcVVetgeeveren^ naar de gefondc
reeden, ende ten beften der meefte fngefeetenen gemaakt moe-
tende werden, geen Onderdaan van dien kan foiKiigen met fig

daar naar te gedraagen.

Maar alle het quaad, dat hier beftraft werd» begaan die Men-
fchen, welke voorbedagtelik God, als meede hunne eigene Reeden

jCx\óitWïÏÏe afgaan, om die van f^«e» anderen Menfche bundeling
te moeten volgen, ofte de ftraffedie'them geliefd haar op te leg-

gen, te moeten lijden. Ende foodaanigc fondige Menfchen zijn

alleHeeren die Slaaven hebben, als ook alle Koningen ende Vorften^

die aan geene Wetten verbonden zijn, ofte daar aan naar Regten
verbonden weefende, nogians oover haare Misdaaden teegen de
felvcn , niet naar haare vcrdicnftcn gcftrafd konnen werden.
Ende indien dit, naamentlik fig in foo eenen ftande te ftellen,

dat men fig aan eenen anderen Menfche in het geheel onderwerpt,
is eene foo groote ondankbaarheid teegen God , ende een foo groot

quaad in byfondere Menfchen , wanneer fy dus met haar eigen felfs

cnde van haare figeue S/taken handelen, wat een gxooi fckhnJiuk^Cul'

N len
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Icn v/y Teggcn, dat begaan de f^egmen van cene Vrye Republik,, wel-

ke alle de Ingcicetenen van dien moogende rcgcercn , najir '^'etten

endenaar het Dïüamen van hatir gemoed, dat is naar de miten Jic

God in aller Menfchen herten gcichreevcn heeft, nogtans figfelven^

niet alleen, maai' ook haare Weefen-t dat is, alle de onnoofele gemeens

Ingefeetencn , ende alle die onfchuldige NaakoomeUngen derfeU

ven, onderwerpen aan de luflen ende wille van eenen Menfche. Na-

mcntlikfy begaan een foo gi'oox. fchelmjltik^ met God ende de ReccUn

te verwerpen, om oover die Republik^cencn Koning te ftcllen, dac

Heemcl ende Aarde fig voor dccfen daar oovcr omfteld heeft, *

ende nog heeden lig daur oover behoorde te ontfetten.

Ende wat fullen wy cindclik feggen van Regenten foodaaniger

Republiken, welke eenmaal door ongelukken ïnjl-i^vernie verval-

len, ende door de Goddelijke voorforge daar uit verloft zijnde,

des niet te minomeenige Oj^t/^w ende Benefieten te konnen genieten,

voorbedagtelik ten tweeden maalc alle die onnoofele Weefen, haare

Ingefcetenen, uit dtv gemeene Vryheid inecneondva?igelijkc SU^ventc

werpen? Namentlik wy feggcn5datde fchelmrtukkcn foodaniger

'Regenten foo groot ende van ouds onder onfe beroemde Vrye Duit"

fen foo onbekend zijn , dat wy in onfcr Duitfer Taaie gcene naamen

vinden konnen, om de grootheid der fclveu uit te drukken, ende

dat ook de geheuger«iflè der fuiven als van eewiglik verdoemde

Menfchen, uit alle Gedenk:fchriften gewift, ofte ten miniten haarer

iildaarniet dan met dealler-uiterile vervloekingen gcdagt behoor-

de te werden.

Gelijk deefe Fa bul ons fcer wel lecrd , dat de D//?r/p/wi^eeiT-

maal uit haar kooje gevloogen zijnde, niet jeegenftaande fy een

ongemeen ^of(^ Meejicr hadde gehad, ende dat die haar fecr goede

beloften deede, van haar nog fafter ende bceter te hamleien, fy

daar door niet konde werden aangelokt, om lig ten tweeden

maalc in der Kouwe te laaten fluiten.

'Die



De Mdn ende het Söi-, 99

7)ie aan eenen Sterken den Vinger geefd-^
verliefd de geheele hand.

2i. De Man^ ende het So^.

CEeker Man in een luftig 'Bos gekoomen zijnde, iti-'

^ de teegen den Bovmen in het byfonder , dat fy te

wild ende te wocfl: door elkander wiefïen , ende daar-

om de een den andere verdrukte , ende belettede foo

hoog op re fchicten , als fy anderfins gedaan foudea
hebben, ofte nog doen fouden. Ende vougde hy daar
by , dat, indien fy hun eigen welftand behertigden,
fy behoorden te gedoogen , dat hy tot fijnen Byl-T/ere

in den Bofle cencn Tak mogt fnijden, om daar van
eenc iteel tot fijnen Byl-Yfere te konnen maaken , op

N A dac
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dat hy alsdan , haar bequaamelik fnoejendc , haar ook

door dat middel , ende door geen ander, f udc kon-

nen doen veel hoogcr, cierelijker ende eenpaariger op-

groeien i ende alfoj brengen tot eenen veel gelukkige^

ren ende beeteren (lande, dan waar in fy nu leefden

't Welk het gantfe Bos hem ten dien einde vrywillig

toeftond , als wagtende volgens fijnen raad , fchoone

ende groote verbeeteringe in den wasdomme. Maar

de Many dus eene lyi gekrccgen hebbende, bediende

fig dier vougen van dat T/tr, dat hy der Boomen gants

niet, maar fijn eigen Voordeel allesfins fogr, ende voor

eerfl: de allergrootjte Booy^criy die hem mceft in den wee-

ge waarent om verre hiewj ende daar naa, fo draa hec

Winter geworden was , ende als wanneer het hout voor

hem op fijn aller - bequaamfte zijnde, om gehouwen

weefende , ten dienfte te konnen werden vcrkogt,.als

ook om dat het brand -hout alsdan voor fijnen eigen

brande hem meefl: konde ten (laadc koomen , het ge-

heele Bos doorwandelde, ende de Boomcn naar fijnen

gelieven ende meefte proufijt, begon af te houwen,,

beginnende van boome tot boome. Sulks fy, als x-^^-

penlooje Boomen zijnde , ende eenen ge'-^'aap nden het

felven niet kennende beletten, te laat hunne misflag,

welke fy begaan hadden , begreepcn , van op eenige

yoorwaardtn-, hoe ^^/7/^//>^ die mogten weefen beloofd en-

de befwooren , eenen fterveliken , ende dien volgende al-

tijds bedriegeUken Menlche, te vergunnen eene Steel tot

eencs Mans /^^//-Yfere, om dat alsdan beiden naar fijnen

finne te gebruiken.

ritlcgging der Woorden.
€T\ e Ouden h&hhcn 'm dcefer F a b u l E rcrj}.un , mt een Man een

*-^ aanfienciik^Metifch,

Met eene B o o m 3 een ^eriu^ U(nfih.
' Ua
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De Man cndc het !Bos. jot
Uet het Bos, eerte Vrye Republtk.

Het een Man, <//^ <?<?« B yl- Yser heeft , cnde geen Steel daar toe

een Krijgs Ooverftr , die geene magt heeft , dan om de Krijgs-luiden van
tijden ten tijden naar het gelieven der Republikf te gebieden.

*Uet de Steel tot het Byl-Yfer , de magt die foo een Overfte krijgt om de
* KnjgS'Knegten ten allen tijden bjr een te roepen, endenaar fijnenfm tegebie~

,
den ter beetere befcherminge der ReptMke , ende die defelve altijds gebruiken

kifn, ende ook^veeltijds gcbruïkt , ter onderdruk^nge van dien.

Lle Menfchen haar eigen, ende geen ander Menfch als om haar ei-

^genfelfs liefhebbende; Sooisfeekcr, dat ly altijds meer haar fel-

ven als een ander beminnen. Ende vermits fy, het zy ge- ofte onge-
vraagd 3 aan eenen andere B.aad geevende , het felven altijds doen on-
der den fchijn van meer des geraaden als hun eigen voordeel te fou-
ken, ende fynograns in teegendeel altijds meer geneegen zijn, ende
ook waavelik meeil a'tijds bevonden werden , meer tot haar eigen, als

tot eenes anderen Menfchen Voordeel teraaden: Soo moet de Ge-
raden niet alleen oóvcrleggen , ofdie Raad ten fcekeren opfigtegoed
fchijndtevveelen, maar ook ofde Raader daar uit geen voordeel voor
fijn eigen {dfs, ten fchaade des geraaden foudekonnen trekken. En-
de indien hyfulks bevind» foomoet die raad hem feerverdaf^t zijn.

Ende infonderheid moet fyverdagt zijn, wanneer een ande?onge-
vraagdj voorbedagtelik komt raadgeevcn, ende dien raad onop-
houdentlik aandringd. Endebooven allen moet foo eene raad ver-
dagt zijn, welke gegeevenwerd met beloften, cndetoefegginge,
van een te volgen goed voor dengeencn die geraaden werd, als de
Raader voor atietwes tot fijn eigen voordeel begeerd, ende het welk
toegeftaan zijnde, by onftentenifle des beloofden, niet weeder
door den Geraaden kan ingetrokken werden, om figte herftcllcn

inden ftande daar hy te vooren in was.

Ende infonderheid moet men altijds traag zijn om eene raad aan te

neemen, die van fijnen meerdere ongevraagd gegeeven werd,wanneer
die daar by ietwes voor af begeerd , waar meede de Geraade voor af

eer fwa!<kera]sfterker jende de Raadgeever gewiflèlik llcrk er wer-
den fal als hy te vooren was. Want om dat de Raader fijn oogwit bc-
koomen hebbende, al'odan verder niet des Geraaden, maar fijn eigen
voordcel weedcrom te betragten plagt, ende in gevolge van dien,

den Geraaden ook weederom onder fchijn van Raad ofte Vcrfouk
den fclvcn afte dringen j van tij de een tijde meer andere bcfwaarclike

N i Saakcn
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Saaken begeerd j foo plagt ook de Geraadc alsdan feckcrlik eerft be**

droegen, cindelik genougfaam gedwongen te werden, om alles,

dat de Raader begeerd, te doen ofte te laaten, ende te lijden.

Gelijk wy dat daagcliks in de verhandclinee ende ommcgange
met andere Menfchen bevinden» ende ook by alle foo latinfe als'

Griekse Hiftorie-Scbrijveren lecfcnkonnen,^ hoe dat van oiids eenigei

Republiken lïg helDbende laaten raaden , om aan eenigen uitfteekcn-

den In^cfeeten ter lijnerverfcekeringe ende ten diende der Rcpu-
blikeecnc lijfwagt toetcftaan, hy die Lijfu^agt misbruikt hecfr, om
de voornaamlle Regentender Rcpublikc, welke hem die Lijfsvagc

ter goeder trouwe hadden toegeltaan , ende die ook de Soldie van

dien betaalden, te vermeefterenj te vangen endetedooden, ende

by gevolge als een fecr boofe Hond, fijnen Heere, die hem fpijfigdc,

de keele af te bijten. Gelijk wy ook by de fclvcn Hijlorie'ScbTijveren

konnen lecfen, dat de Republiken die forgvuldiglik de magt hunner
K'rijgs-Ooverflen foo bepaald hebben, datfy de Krijgs-luiden niet

konden gebieden te werken dan naar de ordren der Republikcj en-

de dat fy ook daar en booven het aan- ende af-ftellen, ofte het aan-

neemen ci\dc af-danken aller Krijgs-Bevelhebberen , ende geringe-

ren Knjgs-luiden aan fig behouden hadden : nooit door die Krijgs-

Ooverfien, nogte door eenig buitenlands geweld verkragt zijn ge-

worden. Ende dat in teegendeelmeeftalledc Republiken, die aan

haare Krijgt -Ooverfl en cene vrje magt gegeevcn hebben, om haareon-

derhoorige Kvijgs-luidcn allcfins naar ha.irenfinne, ter beetcre be-

fcherminge der ïtcpublike tecgcn haire Vyanden te mogen gebrui-

ken, ende óic daar en booven haarcn Krijgs-Ooverftcn omtrend
het aan-nccmen ende af-danken der Bcvcl-hcbbercn ende der gerin-

ge Krijgs-knegten eenig Bevel ofte ecnige Magt hebben gegecven,
ookmecft altijds hebben moeten lijden, dat die Krijgs-Oovcrften

haare onderhoorigc Krijgs-luiden gebruikt hebben, om fig Tvmw-
mn oovcr dien Vryen Staar, ende alle delngcfectenen van dien tot

haare SLuiven te maakcn. b

Endcis dit eigcndlikhetgunt de Ouden onsmetdccfcr Fabule
hebben willen afbeelden , naamentlik,datfoo haaftceneRepublik
fig laat raaden aan eenen Kr^gs-Ooverften foo grootemagttegceven,
dat hy, naar fijn gelievcn^jhet Yfcr der onderhoorigc Ki/jgs-licden

kan wcrk-fieliig maakcn, dat alsdan de gehcele Rcj>ubUk^ ende de
Ingefeetencn van dien vernietigd werden.

a SU infonderheid Plutarch. Lenen der 4fc.

h Sie ïlutarch. Lcevtn der doniugt, J^Unncn^ doörgaanf: 2)/^
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Tder Monnik^frijft Jtjn Conventam.

miZf extru^re merces

11. Dé GMen cnde eene 5/^^.

WAnneer op eenen tijde dienftig wierd geoordeeld,

dac feekere oopene Viek foudc beflooten werden

,

fbo heeft men , op dac point , alle Beroers , yder in fij-

nen Gilde vergaaderd zijnde, by een geroepen, om hun-

ne Advifen in hunnen Gilde ^ hier oover in te brengen j

Welke Advtftu ende G'd^r eindclik al te faamen ver-

fchillig wierden bevonden : Want de Landluncny De^-

vers zijnde , feidcn dac ^'/arde JVnlitn de befte waaren;

Maat de Metjelaars beweerden, dat die voor den Vyan-
dea
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den al te ligt te beklimmen waarcn , ende dat men daar-

om de TUats door eenen Steenen Muure moeft verfter-

ken. De Timmerlmden oordeelden foo wel de Aarde Wal
als de SteeneMuur te koftelikj voor de goede Gemeen-^

te, om de Penningen daar toe noodig, op te brengen;

ende dat de groote Onkoften by gevalle van llitlegginge

ende Vergrootinge der Plaatfe , fonder gebruik ende niet

alleen verloorcn koft ende arbeid fouden weefen j maar

dat die Aarde Wallen ende Sreene Muuren nog daar en

booven met feer grooten arbeid ende onkoften vervoerd,

ofte afgebrooken fouden moeten werden, ofte dat fy der

Steede ten grooten ongemakke ende feer grooten oncier-

fele fouden gediien, Ende dat men derhalven becter

met onkoftelijke 'PLmken het werk aanftonds beginnen,

ende binnen feer weinige daagen de omtuininge voltrek-

kende , de gemcene ingefeetcnen bevrijden konde teegen

eenen onverwagten aanloope derVyanden. Endevoug-

den die Timmerluiden daar by, dat die Planken door

baar, mits haar dag-loon genietende, altijds fccr ligte-

lik by alle occafien konden afgenoomen ofte verfct wor-

den. De GUaJemaakers naamen foo wel in Steene als

Houte Wallen ende Borft-weeringen , hun gcnougcn

;

mits dat men GUafi yeiijlers ordineerde, om oovcr al

te konnen door heenen fien, of ende waar eenige Vyan-

den waaren, ende wat fy ondernaamen. De Smits keiu:-

den den voorflag der Glaafemaakeren voor goed, indien

daar by gevougd wierden Tfere Traalicn in de lenlierni ,

om alles te meer verfeekerd te hebben , dat of fchoon

de Vyanden de feer broofe Glaafen quaamen te breekcn,

fy nogtans door die Venfteren niet fouden konnen in-

breekcn. De Rcmemrs eaidc J^o^luiden agtten der Stad*
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Sl^k ende Vuilnis genoeg, om tot eene Wal te konnen
dienen , als die Vuilnis maar rondom digt ende vaft

tvierd op een geftaapeld , ende vaft in een getreeden ,

^Ifoo dat der Stecde tot geene nie-Jie belaftinge foude
behouven te ftrekken. Ende dat fy ook tot geene niewe

belaftinge ofte opfchietinge van Penningen fouden ken-
nen verftaan , om dat fulks altijds alleen op hunne kap-

pe aanquam. Dan indien fy de noodige Penningen van
haer geliefden te ligten teegen den Penninge Seftten^ dat

(y alsdan fouden tocftaan , alle foodaanige verfterkingc

der Steede , als de andere Gitden fouden moogen goed
vinden. Dit gevoelen beveftigden de Wynkcoptrs ende
dQ Brouwers y feggende dat fy met hunne Moeren ende
andere Drabbeny de dikte van het Vuilnis fouden helpen
vermeerderen , daar alle de andere Gilden weederom
meede gekten , feggende, dat aldus hunne Stad aan hec

believen der Swijnm foude oopen ftaan , die met hun
vrceten ende wroeten ligtelik daar in eene breuk konden
maaken : ende dus verliep de tijd der Vergaaderingc

,

fonder iet vrugtbaareliks beflooten ofte uitgeregt te heb-
ben.

Uitlegging der Woorden,

^/Jll^ ife Woorden ^am hier 'm den eigendltjken

ftme j Julh des'VPeegen geene Uitlegging Verei(l

yperd*

Lle de Ingefectcncn der imden ende Steeden ^ die niet naar

^ de loflè finnen van wm Mcnfchc j maar naar feekere liftten

9

O die
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die veele Mannen , daar toe' gcmagtigd , voorbedagtclik gemaakt

hebben , geregeerd werden *, hebben ende bcfitten fcckerlik

eenige eigene goederen) die fy met alle haare magt , ende for-

ge behouden , gebruiken ende vermeerderen moogcn ende ook

poogen. Ende daar en teegen werden ook in alle die Vrj^

Landen énde Steeden door opgemelde Ingefeetcnen in het ge-

meen gedraagen ende genooten gemeene Laflen ende VoardeeUn,

welke door ydere der fclven , die opgemelde gemeene Lallen

ende Voordeelen ftaan te draagen , ofte die Voordeden te

genieten , altijds teegen eigene Laden ende Voordeden in der

Schaalen wel rijpclik coverwoogen werden. Ende vermits al-

daar door de liefde, die wy ons felven toedraagen, eene once

van eigenbaat ofte eigene fchaade altijds veel meer weegd, als

hmderd ponden van het gemeen : Naamentlik dat wanneer het

gebeurd , dat het gemeen, ofte de gcheele Staat aller Ingefee-

tcnen , met feftien hondert guldens bclaaden werd , ofte die

geniet , ende dat alsdan yder Menfch in het byfonder met

f
een ecne gulden werd bdaadcn ofte die geniet -, Soo is

enndik , dat indien alsdan ieman in het byfonder uit die

gemeene belaftingc ofte vcrligtinge der Republikc van gul-

dens ieftien hondert, met twee guldens mecnd befuaard ofte

gebaat te fullen werden , hy die laft ten naadcele der Repu-
blike niet vermijden, ende die baat ten fchaade der fdve ge-
nieten fal willen, ten zy hy waarelik een ongemeen Deugdfaan»

ende feer Eedelmoedig Menfch zy , op welken, om de feld-

faamheid der felven , in den Stukke van Land-heftier , gants

geene i^ckeningc mag werden gemaakt. * Sulks vermirs dee-

fe eigen felfs liefde , aan den Menfchen foo vaft is, dat daar van
niet, ofte immer feer befwaarelik , kan werden afgcfcheiden:

Soo is ook cene feer klaarc faak , dat geene vergaadcring van

Menfchen, hocdaanig die zy, de Saaken van den gcmeenen
Staat behoorde te oovcrweegen , dan waar in de Ueden van
dien gefiamcntlik geen eigen byfondere baat ofte fchaade ten

naadede van het getneen , beoogen ofre vermijden konncn ;

maai' dat de Saal^en van den Staat ooverwoogen ende gehandeld

be-

• P/5, ^e Legih» §enat»Covf, L>6i
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lioorden te werden , in foodaanige Vergaaderinge , waar in , om
het groot getal > ende de verfcbeidendheid der Leeden , ei^en lu-

terefi ten naadeele des gemeenen 'ptelvaarens , niet kennende be-

jaagd ende verkreegen werden » yder Lid van dien alsdan fee-

ïcerlik in den gemeenen Wel- ofte Quaalik - vaaren , ceniger

maate (Ijn eigen Wel- ofte Quaalik - vaaren vinden konnende

,

het felven waaifchijnelik met fijne ftemme fal fouken te be-

koomen ofte re vermijden. Ende vermits eene Stad voorilg-

tiglik in wijken verdeeld zijnde, als meede in ydere van dien,

geene andere Mannen , dan die alle de Laften der Republike

ofte Steede draagen moeten , verfchijnen moogende , het ook
feeker is , dat aldaar alle de verfcheidene Interejlen van die Stad

gevonden werden. Ende foo is ook kennelik , dat in ydere Ver-

gaaderinge van die IVijk.^ met de meefte ftemmen der Leeden^

het gemeen Wei-vaaren betragt fal werden , foodaanig j dat fy daar

van niet dan uit onkonde afdwaalen fullen : Sulks gewiflclik

uit alle de Advifen der Wijken , de gemeene Borgerfchap, volgens

haare innerlijke meeninge, het belten haaft bcfluiten ende ver-

Idefen fal. Daar in teegendeel yder Gild in het byfonder, hoe

groot het felven ook moogezijn, niet het gemeen Wel'vaaren der

Steede , maar het een ende eenig Interejl van dat Gilde betragt.

Ende derhalven foo is ook feeker , dat yder van dien vergaade-

rende, ende der gemeene iSf^^rf^ - faaken ooverweegende , niet

dan tot eigen ïntereji, alwaare het tot fchaade van het Gemeen, ad-

vifeeren ofte fijne flemmegeeven fal, ende dat uit foo veele eigene,

byfonderc, ende teegen een flrijdendc ofte van malkanderc ver-

fcheelende Adrifen ende imerejjen, met welken het gemeen wei-vaa-

ren niet dan [ecutidmo , ofte naar het eigen , ende by gevalle be-

tragt werd , nietwes waareliks ten gemeenen nutte beflooten

kan werden. Gelijk het felven daageliks in die Steeden, welke

door Gilden geregeerd werden , te fien is.

Sulks de eigcndlijke fin deefer Fabule is, aan te wijfen,

dat yder Gild in» het byfonder, op de andere Gemeene Ingefeetenen

tragt te aafen, ende dat alle die Gildens tot der Gemeene Regee-

ringe cener Steede onnut, ende den anderen Ingefeetenen fcer

fchaadelik zijnde, {y uit der Regeeringe aller welbcltcldc Stee-

O % den»
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den, behoorden te werden geweerd , ende dat daar fy albereidj

zijn, haarc Vcrfouken, die fy in haare Vcrgaadcringcn opttel-

len> ende vervolgens den Regenten der Steeden voordragen, als

altijds ten naadeele der gcmcene Ingcfcetenen flrckkende , door

de Wijfe ende Agtbaarc Regeerdcren der Steeden ook akijds'

afgeweefen behoorden te werden. Gelijk in decfer Fabule
geen Gild fijn oogwit bequam, maar alle die Saaken ongedaan

blijvende, door die Gilden ende haarc Vergaaderingen , foodaanigc

verwerringe ten naadeele der gemecne Ingefeetenen > wierd

veroorfaakc j dat die Stad gants niet omwald cndc gcftcria

wierd.

2)f
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'

7)e Buik^heeft geene Ooren.

'^uUi tuttus veccanf auarttjui -pietaxis vtjula..

2j. De K^t verflind den Ham.

TP\E K^t-i die voorgegeeven had, uic een gröot be-

•*-^ro\v oover fijne fonden , een foo ftil ingetoogen en-
de Heilig leeven te willen leiden , dat hy fig voortaan
van alle l^is ende Vlees foude onthouden , ende om gee-
ne onnoofele Dieren ter Wereld te dooden , niet eeten
foude dan /Cr///V^«, Vrugten ^ ende Wortelen-, had door
dat middel eenen ingang ende cenige opfigt oover de
Hoenderen bekoomen , als wanneer hy den Haan > die

O 3 daar
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daar op betrowde, in fijnen gewelde kreeg. Ende ver-

mits de Kat geneegen was , den Haan te verflinden,

ende des niet te min die voor hem foo profitabile Naam
van Heilig cc zijn , te behouden , foo wilde hy dien*

Haan feer gaaren onder eenen heiligen fchijn dooden

ende eeten. Ende derhalven feide hy hem: „Du
„ontugtige Bouf vermengefl: dy teegen alle Natuurclij-

5,ke ende Goddelijke Wetten met Moederen, Dogte-

,, ren , ende Sufteren , ende bifl: daarom op der We-
„ reld niet te lijden j maar behoordft anderen ten fpie-

„gelc gedood te werden : op dat foodaanige ontugtig-

„heid, ende groote krijtende fonde, onder den Dieren

5, niet meer in fwange gaa. Waar op de Haan ancwoor-

de , dat de Hoenderen door fijn veel-vuldig treeden,

ende fig fonder cenigen onderfcheide , met allen den

Hoenderen te vermengen, meer Eyeren leiden , ende

oover fulks den Menfchen aangenaamer waaren , als

meede infonderheid , dat de Menfchen haar ook den

Koft verfchaften om geene andere Reeden , dan op dat

fy beiden fulks doen fouden. Deefe Bejchuidiging

dus klaarêlik weeder-legt zijnde , foo befchuldigde de

Kat hem ten tu;eeden, dat hy de Menfchen door fijn

geduurig gekraay , in haare Nagt-ruft ftoorde , ende

daarom alleen de dood wel dubbeld verdiend had.

Ende antwoordc de Haan hem weederom , dat de

Menfchen hem byfonderlik den Koft gaaven, op dat

liy met fijn gekraay haar de uuren by daage ende by

nagte , ende ook als een ^ropbtet , het toekoomend

goed ofte quaad Weeder te kennen geevcn foudc, en-

de dat fy by gevolge ten allen tijden , haar ilaapen ,

waakcn ende arbeiden , daar naar aan-rigcen foudeii
' kon-
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konnen. Sulks de Kat fiende , fijne Befchuldigingcn
fbo wel beantwoord te zijn , dat hy den Haan onder
geenen Heiligen fchijn kon de ceten , denfelven efter

, doode ende feide : Het zy wat het wil , ende wie

gy zijt, ik wil met geenen hongerigen Buike llaapen
gaan.

Uitlegging der Woorden.

^T\e Ouden hebben hier yerftaan met den Kat,
een Menfch die uiterlijk beleefd y Wiendelik ende

faftmoedig is , om onder dien fchijn eenige aanfte'

nelijke Amten te hekoomen , ende alsdan des te

heeter, te fijnen Voordeele, Schelmflukken te kon-

nen pleegen.

Met den Haan, een onnoofel Menfch y die door fchïjrt

bedroegen 'pperd,

ALle Menfchen zijn niet alleen innerlik vergenougd tndc
blijde, of misnougd ende drouvig, wanneer fy door ecnigc

goede reedenen geleid , ofte door groote driften van bloed ver-
rukt werden , eenig goed ofte quaad te doen , ofte wanneer haar

feheugd , fulks gedaan te hebben : Maar hebben fy daar en
ooven haar eigen fclfs foo lief, dat fy daar beneevens wen-

fchen, dat andere Menfchen van haar, ende van haar doen en-
de laaten, foo in haar lecven als naa haarc dood, wel gevoelen
ende loffeiik fprecken. Sulks men bevind, dat het aller-krag-

tigftc middel, om de Menfchen tot het goeden te drijven, en-

de van het quaaden af te fchrikkcn , is in haar te verwekken

,

een
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een feer vaft voornecmcn , endc cene fecr ftcrke begeerte, onï

te behouden een goed gewijfen ^ als mcedc in haar te veroorfa^-

ien, cene fccr groote begeerte om Eere , ofce cene dicrgeHjke

Vreefcy van Schande te fullen behaalen. Ende wanneer men Men-
fchen vind, die in alle voorvallende Saaken, haare. eigene lu-'

ften ende vermaak volgen j fonder door de kraften van het ge-

yv'ijfen , ofte door de begeerte van Eere , ende door de vreefc

van Schande
,
gedrcevcn ofte afgefchrikt te werden , om an-

deren goed te doen , ofte van anderen te verongelijken ende

te befchaadigen ^, Soo werden fy daar door vermaard , boos-

aardige Menfchen te zijn , ende werden (y ook desweegen

foo feer van anderen vermijd , dat fy einddik willende , voor-

taan niet konnen , vcele gelecgentheid vinden , om in de

verongelijkinge^ van eencn andere haar vermaak foo ligtclik te

vinden.

Ende werd niet foo feer decfe, als een nog veel fchaadclij-

Jcer flag van Menfchen, door deefer Fabule afgebeeld.

ÏSTaamentlik foodaanigc , die door een goed ofte quaad gew'tj[e,

ende door Liefde ofte Vteefe tot Eere ofte van Schande, niet al-

leen niet werden ten goeden opgewekt, ofte van den quaadcn

afgefchrikt , maar die onder den fchijn van deugdelijke Wer-
J^en te pleegen , geneegen zijn eene loffelijke Naame te be-

koomen, om de felve vcrkreegcn hebbende , onder dat De\:,(el

des te veiliger , haare lighaamelijke Lullen neevens haare Geld-

ende Eer- ofte Heers- fugt te konnen verfaadigen. Endc ver-

mits deefe Menfchen die heilfaame middelen , waar door de

Menfchen ter deugden opgewekt', ende van den ondeugden

afgefchrikt plagten te werden , misbruiken , om des te meer

haare fchaadclijke Lullen te konnen volgen, ende des te eerder

andere Menfchen te konnen befchaadigen } ende dus doende,

teegen Goode ende den Menfchen des te veiliger te moogen fondi-

gen : Soo zijn dit waarelik de aller -ondeugenllc Menfchen,

welke op den Aardboodem gevonden werden.

Want dit zijn die gevcinfde Pharifeen, welke in het oopen-

baar den Heiligen fpeelen , met een Splinter in cenes anderen

Mans ooge aan K wijfcn, Muggen te fifteo, Comijtt ende Kuit te

vcrtie-
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vertienen > op dat een ander naa den Balk^, die fy ia haare 00-
gen hebben , niet fien foude , ende dat fy onderwijlen des te
veiliger in alles haare Vleesfelijke ofte Heersfugtige Luflen vol-
,gen, Cameelen doorflikken, ende heiliglik andere Menfchen, jaa
JVcduwen ende me[tn mee ft verongelijken, ende van haare Goe-
deren» ofte Ecre en.ie l.ecven beiooven fouJenkonnen. Waar-
om ook Gover die l^unfccn meer als oover ccnige andere Haf^

van JNlenfcl-j^n , in de Heilige Schriften htt Wee, Wee, werd
uitgeroepen, a

Dit zijn die Kerkelijkcn^ welke op dat fy van andere Men-
fchen des te meer geëerd ende beliefd ibuden werden , on-
der den fchijn van te yveren voor Goodes Glorie, cn<ic de Stig-
tinge der heilige Kerke ^ alle Menfchen, die haar niet Eeren ende
Dienen willen^ ofte die van haar in cenige mceningen ofte ge-
dagten omtrend het Goddelik^ Weefen , ofte omtrend den eigent-

lijken Goodes. dienfte verfchillcn, ende des niet te min onnoofelilc

ofte onftrafbaur van leeven zijn , doen dooden , van den ge-
meenfcliappe der Kerken affnijden, ende den Satan oover-leeve-

ren, ofce uit den Lande jaagcn.

Dit zijn die Folitiken^ wellce om 'm eener Vrj'e Repubitke eenen
grootcn aanhang onder den Ingefeetenen, ende daar door ee-
ne grootere magt, ter onderdrukkinge der gemeenc Vr/beid, te
bekoomen, geduurig roemen , dat fy de Vrjbeid ende het WeL
vaaren des Vaader-lands befchermen , ende vergrooten willen,
ende alle de H'etteu , oude lland-Vejien ende Frivilegien , heiliglik

naar-koomen of doen naar-koomen fullen, ende die onder dat
dekfi^ j ende onder den fchijn van voor het gemeen te for-

gen i het begeeven van alle ogicien ende Bene^ien, van tijden

ten tijden in der Vrye Rcpublikc voorvallende , ócn wctte-
lik daar toe bevougden Vryen Regenten, on- ende tot fig trek-
ken , a1s ook op deSlve wijfe het uitleggen der ïJ'etten ren haa-
ren voordeele fig aanmaatigen derven. Ende zijn dit einde-
lik die Politiken , welke gecnen fchoonen fchijn konnendc vin-
den > om onder dien de Kepublik^ te verkraften , cindelik het
Mom afleggen , ende oopentlik den Tjran fpeelcn j met de lof-

P fcliike

a Matth» Cap. 25.
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felijkc Voorjfanders der VryheU^ onder den fchijn van misduad der

gequetjie Majejleit , niet konncndc doen doodcn , efcer door

Moordcrs van kant te helpen. In het korte gefegt , dit is

de Schijn-heilige Kat, die gaaren den Haan heihglijk, dat is door

cenigen fchijn van Regte , doen veroordeelen , dooden cnde

op-eeten foude, ende niet konnende hem door cenigen fchijn

doen veroordeelen , alfoo hy waarelik niet alleen omoofd , maar

daar en booven een Heilig Propheet is , cfter felfs , ofte door

daar toe opgemaakte Hoordenaaren , de kcele afbijt, cnde hem
©p-eet.

M
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Alte fijn^

Is maerfihjn.

a4. De Mmjen endc de Ü^f.

DE Kat vcele CHuifen verflonden hebbende, bevond
dat fyi om fijne klaauwen te ontgaan, in haare ho-

len bleeven > Sulks hy , om haar daar uit te lokken , en-

de tckonnen eeten, veinfde dat hy dood was : maar de
Muiftn die veinfery haaft gemerkt hebbende, riepen hem
toe , Al liet gy u hangen als een fak 9 ^n wy niet dan
uw vel iaagen , foo fouden wy u niet naarder koomen ,

P z cndQ
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ende u vertrouwen. Waarom hy het op ecncn anderen

boeg wende > Heilt^lik fwocr, penitentie te fullcn doen

oover fijne veelvuldige moorden , ende nooir meer Vifch

of Vleefch te fullen ceten j trok ten dien einde heilige

kleederen aan , fag voor fig needer, met een e eevene

troonie > onder een erbermclik mawen , ende traagen

gang. Het welk als een tijd lang geduurd, ende de M'4>

jen fulks verftaan ende daar naa felfs gefien hadden •, ah

mecdegehoord hebbende, dat hy van alle andere Dieren

voor cenen ^ttt heiligen Kluyfemar gehouden wierdj Soo

vonden fy goed , hem tot hunnen Oovtrfte te verkic-

fen , gelijk fy hem den Eed van getrouwigheid afnaa-

jmcn , die hy ook deede, met hooge betuiginge , van

liun vleefch nimmermeer te fullen proeven i ende daar

en boovcn haar teegen alle uitheems geweld kragtig te

fullen befchermen. Maar de arme Dieren , Atw I\at dus

binnen hare hooien gebragt hebbende, bevonden wel haall,

dat hy in het eerften heimelik, daar naa oopenbaar, elk be-

gon op te eeten j ende dat hy onder eenen heilijden fchijn, als

of fy fulks verdiend hadden, alle de dikftc, vctfte ende meeft

gevleefchce Miiifen verüond j waarom de oovcrigen fig

weederom met der vlugt bergdcn in andere hooien, daar

fy in haare befchanfingen , het leevcn in aller feekcrhcid

voor fijne wrecde tanden ende klaauwen doorbragtcn.

Ende om in hec toekoomende te veiliger voor hem te

zijn 5 beraadllaagden fy , dat om buircn haare hooien

eenig meer vermaak ende ook voojfels te konnen-genie-

rcn , ende middelcr wijle niet van hem oovervallcn te

\porden 5 het noodig was, hem een bd om den haifc te

doen : maar nicsnand eenig middel konnende uitvinden,

om'c felvea in 't werk tcftcllcn, foo moclkn fy altijds

met
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met die forge ende onfeekerheid blijven leeven in haare

hooien, fig voedende met die Hoope, dat die Kat niet

lang leeven , ende fy naa des felfs dood hunne oude
Vryheid weeder bekoomen fouden.

Uitlegging der Woorden.

<T\e Ouden hebhen hier 7net de Kat afgebeeld

^

een wreed ^ heyeinfi , ende fchtjnheilig Mènfch^
die Oover ft e T^erd.

Met M u I s E N , 'wijfe ende yoorjtgtige Menfchen
,

die geene andere Menjchen Verjïinden of hefchaadi-

gen.

DE Menfchen zijn In het gemeen \vel foo eergieri^ , dat fy

lïaar oogwit liever met ^ere, als fonder Eere, ende met Scban-

dï, tragten te verkrijgen. Sulks fy ten dien einde konncnde den
weg van ï-ere gebruiken, die van Schande niet fullen fotkcn. En-
de hoewel met quaade (tukken te bedrijven, nooit waaragtige Ee-

re, maar altijds waaragtige Schande behaald werd, foo is nonans
onder die quaade ftukken, welke, de Menfchen aanregten > dat
onderfcheid aan te merken, dat een ende het fclfden werk met
meerdere ofte met mindere fcbande bcidreeven kan werden : En-
de ook van den Menfclicn alfoo uitgevoerd werd naar dat fy

fchrander ende fchiin-hcilig> ofte wel plompende fchaamteloos
zijn. Ende is wijders bekend , dat mmdere Schande alsJan ce-
nigfins Eere fchijnd te zijn. Ende vermits menlin wccder-wille
V^a cenca andere, oopcntlik ccn ftuk uitwerkende, daar mce-

P 3 de
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de een gr^om venmogeu toond te hebben , dan de geen heefc

die fulks lijden moet, cnde ^^x en tcegen Bedsfog gebruikende,

wel eene meerdere Loosheid, maar ook zijn onvermoogen, nee-

vens eene ende dcfelfde quaadwiUigheid betoond; cnde dat het

geene mindere Uu is groot van vermoogen ende ftout te zijn
,

'

ïds daar en tccgcn Schande is onvcrmoogen cnde bloode te wee-

fen : Soo fiet men ook , dat de Menfchcn gemcenelik liever

door Geadeld als door Bedrog , wanneer beide eeven veilig ge-

bruikt kan werden , haar oogwit tragtcn te bereiken. Ende

is dit de reeden , waarom de Menfchen gemeenelik dan ccrft

Bedrog plagtcn te gebruiken , als Geweld haai' niet te ilaade koo-

men foude.

Omtrend welk Bedrog al weederom het felfdcn onderfcheid

waargenoomen kan werden. Naamelik alle Bedrog bcftaad in

werken ofte woorden der Menfchen. Ende oovermits vrerke» haa-

re klaare beteekeningcn foo wel niet met fig brengen als woor-

den ; foo fchijnd men met werken fo fecr ofte foo fchandelik

niet te bedriegen als met woorden : Ende is het vewfert door

werken ofte daaden , eene mindere Schande geworden , als hets

liegen door uitdrukkelike woorden. Ende vermits men daar

en booven kan ve'mfen , cnde Itegen onder cenen gemeenen

Menfchelijken fchijn, of wel onder voorgeeven van eene onge-

tneene deugd ende beiltgheid f ende eindelik met daar beneevens

Cod tot een getuige van fijne opregtigheid aan te roepen , en-

de fig te onderwei-pcn aan fijne eeuwigduurende flraffen ; Soo

kan een yder ligtclik fien, dat wanneer beiden fuik veinfen en-

ócl'tegen oopenbaar word, het eene mindere fchandc is, gemec'

ne Veinfery ende legencn gebruikt te hebben , als door eene o«-

gemeene Schijnheiligheid , de Deugd felfs, ende de liefde oïVreefc Goom

des, waar door de Menfchen in ordre gehouden werden, mis-

bruikt te hebben , om fchelraftukken te konnen uitwerken.

Ende bevind men dien volgende , dat geene Menfchcn , dan

van de aller- uiterftc boosheid , tot die fbijn bctUgê Bedriegerjien

vervallen, om alfoo in cnde onder den naamc van God Almagtig

haare Boeven-Hukken uit te werken, ende te verbergen.

Ende oovcrmits de Menfchcn in 't geajccn oovcr anderen

een
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een oordeel vellen, naar fy felf innerlijk gefteld zijnj ende dat
dien volgende de Menfchen , die vreemd zijn van te willen ee-
nig ge'^tld of hed^og^ ten naadeele van anderen gebruiken , het
felFdcn van anderen niet ligtelik verwagten j foo werden defel-

ve ook veeltijds door e^ncn gemeenen fchijn bedroogen.

Maar vermits foodaanig onfchijn-heilig bedrog feer veel in

fwange gaat ; foo werden de ecnigfins yi>ijfe ende deugdfia;ne

Menfchen leer haail geleerd , fig daar voor te behoeden. Ende
vermits die allergrootfte Deugd- ende goddeloêfe Schijnhetligheyd en^
de Vervloekingen^ gebruikt weefende om andere Menfchen te.

bedriegen ende te befchaadigen, in alle wel-geftelde Republi-
ken fwaarelik geftiaft behoorde te werden , ende dien vol-
gende in den gemeenen Menfchelijken ommegange? felden den
onnoofelen , *tfij[en Menfchen , voorkomt ofte gebeurd , ende die
quaade konften den Onnoofelen, als of fy die wilden pleegen,
nog min in haare gcdagten gekoomcn zijn: Soo konnen die deugd-

faame ende rvijfe Menfchen gemeenelik daar door ook foo misleid

ende bedroogen werden^ dat ly op "die Schijn-heiligen al te ligt

vertrouwende , veeltijds haar verderf daar in vinden , fonder ee-
nigfins van dat verderf te konnen werden gereddet. Dit is de
fin deefer Fabule, daar de Kat ecrft Geweld, vervolgens Be^
drog te vergeefs omtrend de Muifen gebruikt, ende cindelik door
fijne Schijnheiligheid ende diere leden , foodaanig de Muifen mis-
leid , dat fy , daar op betrouwende , haar wclvaaren ende lee-

vcn in fijne handen geevcn > ende dat daar door ook vcrlie-

fcn.

Dit zijn de Menfchen , welke fig draagen , of fy het ligt des

Weerelds ende het fout des Aardboodems waaren, ende die des niet

te min innerlik groote duifterniflen zijn > ende die in plaatfe van
andere Menfchen beeter te maaken , de felven daar door des
te eerder doen dwaaien, ende haar brengen op den weegc daar
fy beiden eewiglik verlooren gaan. Dit zijn die graaven, wel-

ke uiterlik feer vercierd , ende innerlik vol doods-beendercn
ende flank zijn. Dit zijn die Vhdrifeen , welke alle het gunt
Heilig ofte van Goode geordineerd is, om de Menfchen te be-
vrccgen, den weg des Dcugds ftandvaftelik te willen bewandc-

Icnj,
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len, cndehaar alfoo hun eewig behoud te doen vinden; in tcc-

gendeel fcggcn vvy, alle dat Heiligen ende die Schijn-Deugden
misbruiken i om daar uit haare eigene grootheid ter verminderin-

ge ende ren eewigen vcrderve van anderen te Toeken ; ende

dcrhalven zijn dit ook die Mcnfchenj welke tecgen den H«/i-

gen Geeft fondigende, nog door Reeden^ nog door Deugd, nogte

door de Liefde otte Vreefe Goodes bekeerd konncndc sverdcn, gc-

duurig fondigen, ende foo veele in haar is, ook anderen doen

fondigcn, ende daar door ook, inüi.cn eenigen fulks verdienen»

eewiglik verloorcn te gaan.

t^rfr.
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^sfe^^^g^^g^^^;asapa2^Sia3aK^^^a2a5£Sgas^a2gasa2aaasa2;:^ar

Vt^rremoede die foekt Lijl-^

l^aar de Rijkdom niet op giji.

^w jrsiitacum. docuttJüunv chaire

IJ. De Waater- ende Land-Voogels.

C Ekere Be'-j^ooners van cenen Lande, aan See endevcc-
^ Ie verfTe Waatcren gelecgen , konden haare Wotit-Voo-

gelsi mitsgaaders der felven Boflchaadjen ende Ncften,

teegen de gemeenc Vyanden , foo der Bewooneren als der

Woiit'Voogelen ^ niet befchermcn, ten waare fy onderwij-

len gevoed wierden met der felvcn Eyeren. Ende alfoo

de felve Bewooners ook bevonden , dat die Eyeren by quaa-

de Jaaren door de isjout-Voogeten alleen niet genougfaam
verfchaft konden werden, om haar te voeden ende by
het leeven te behouden , foo noodigdcn fy alle Waater-

Q^ yooge"
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Voogelent om daar ook te koomen neftelen, met aanbie-

dinge, dat fy niet meer Eyeren dan de andere Wout-
Voogelen , tergemeener befcherminge fouden verfchaffen,

ende dat fy niiddeler wijle ook alle l^ry- ende Gercchtighee'

dm der Oude wout-Voogtlen fouden genieten. Sulks de -j^aa^

ter-yoogelen<i door deefe goede aanbiedingeende fchoonc

gelcegendheid des Lands, ende veeier Meeren ^om figdaar

re erneeren, aangelokt zijnde, fig in grooter mecnigte aldaar

ter needer (lelden, ende fig fcer wel , lbo ten JVaatere als ten

Lande ernecrden. Sulks deefe waater-Voogeh boovcn den

wout'Voogelen j die fig alleen ten Lande geoeffend had-

den, ende voorts met binnen-landfe Neeringen geneer-

den, in weelde toenaamen ; ende van tijden ten tijden

meer ende meer wooningen ende neften m de gemeene
Boflchaadje bequaamcn. Ende hoewel niet alleen de ende

Bewooners^ maar ook felfs de oude wout-Foogeb ^ feederd

dien tijde beeter ende met draagelijker Laflen teegen den
gemeenen Vyanden befchermd waaren geworden, ende
flg gemakkelijker erneerd hadden j foo wierden nogtans

de kinderen der opgemelde isjout-yoogehn oover der ixjaa'-

ter^Vcogtlen weelde feer misnougd , eeven of die tuthaa-

re verminderinge ftrekte, fulks ó^zo,^^ 'izJouuVoogch ook de

Jonge Bewooners deefer Landen opwekten , om allangs

de l^ry- ende Gercgtigheeden der oude ende ook der me-

wtliks aankoomen fuUende waater-Voogelen te minderen,

ende het ook van de jonge Bewconcren ligtclik vcrkrce-

gen Jaa dat meer is, die Nie-ji-e ofte Jonge Be-jjooiiers

wierden fbo eigen-baatjugtig^ dat fy lig niet ontfaagcn,

öopcntlik Willi-kemm ten haaren eigen voordccle, ende

fceh naadeele aller foo 'ouout' als 'iz^aater-Voogeien te maa-

ken. Waar door voortaan weinige nie\:;e 'jL^aatcr-lono-els

aldaar quaamen neftelen , ende vecle Ouden naar andere

Landen,
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Landen , om lig daar te erneeren , vertrokken , ende de
geene die aldaar bleeven toe foo een klein getal quaamen,
dat fy gefaamentlik met den Land-Voogekn het noodigc
t*haarer befchermingc , niet verfchaffen konncnde, van
haare Vyanden ooverwonnen, ende foo welde aldaar ge-
bleevene IVautcr-l^oogels^ Nie-melmgen ^ neevens d^ Be-
wooners deefes L^Wj, gelijk meedede oude Wout-Voogels^

gevangen , verftrooid ende vernietigd wierden.^

Uitlegging der Woorden.

O^ e Bewoon ERs, ^/yVz de ^(^enten , als ook der

fehen Dienaars^ ende K^'ijgs-hiegten ^ die alle uit

de s^èmeene bela(lir.gen leeVen.

De WouT-VooGELS, ^ijn Ingefeetmen die door

den Landhow ofte himwi-lancife Neeringen leeyen.

De Waater-Voogels, i^tjn die ftg op See ofte

met buiten- landjén Handel geneeren , het welk mee(i

Vreemdelingen ofte daar Van afkomftigen \jn,

E V E R E N
,

^ijn de gemèene Lajïen , dte door aUen ga--

draaien moeten 'werden.

DE Menfchen fchcppen in het gemeen een geduurig ende

groot misnougen uit de vermeerderinge van magt ende eere der

geenen die fy meenen fulke magt ende eere niet waardig te zijnj

ende is dit misnougen des te grootcr» als het onrftaat uit de vcr-

mccrderinge der geenen die voormaals haar vnndcr ofte gdijk^e^c^

weeft, ende haar vu booven het hoofd gewaflcn zijn. Ende foo

lange dat mionougcn werd gevoed , door die gcdagten , Jat de

Benijde tot die vermccrdcringc van Magt ende Eere, door qu.iade

middelen gckoomeniSi ende dat hy die meerdere goederen, magt

Q^ 2 ende
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cnde ecre waarfchijnelik ook fal misbruiken , ten naadeele der Ge»

meene Jngefeetenen y als ook van ons eigen felfs , ofte van den Staat
-^

ende dat de misnougde daar beneevens niet tragt dan met v.'cttige

middelen, foodaaniger Menfchen vermeerdering te beletten ofte

te verminderen: Soo dunkt ons, dat in die '^ijd niet veel te berif-

pen is. Ende zijii dit die ongelukkige nijdige Menfchen nier, wel-

ke door een gcduurig onbehoorelik misnougen, ende doormid-

delen te bedenken, om andere Menfchen, die bceter alsfy vaaren,

te befchaadigen; fig felven quellen, een deeluw-verwig aanfigt krij-

gen, ende allangs van fpijt uitteeren. Maar inteegendecl zijn dit

foodaanige Menfchen, welke door de oovcrdcnkingen van haare

regtvaardige reeden van N^^, ende van haar loffclik voorneemen,

fig mtth\x\\ goed gemoed trooften kennen, ook fclfs, wanneer hun

voorneemen is mislukt. Daar aan de andere zijde Menfchen die

misnougd werden , om dat andere die haar in goederen, magten*

de eere, minder oïtt gcl^Kz\]n geweeft, endc die doorbehoorelij-

ke middelen haar meerder werden, fonder aan andere Menfchen ee-

Dige regtvaardige reeden tegeevenom te vrecfen, dat fy die meer-

der goederen, magt ende ecre, misbruiken fuUen ten naadeele

van ecnen andere , dat misnougen ende die N^f^ niet op neemen,

dan uit eene verkeerde eigen-fdfs liefde, endc qua.tde Eergierigheid, dié

ons by veranderinge van onfe vergelijkcniflc, verkeerdeük, cnde

teegen der Waarheid doengelooven> foo veel teruggc gegaan te

weefen> als anderen ons voor by gegaan zijn.

Ende oovermits dat misnougen ofte die quaade Ntjd den Menfchen

geene ruft geefJ, ofte toe laat, gelijk wel andere P-tj/ic"», die alleen

by vlaagenooverkoomen, maar datdieboofe Nijd haar gcduurig

by is, ende beefig houd om middelen te bedenken, waardoorly

des Benijden Goederen, Magt ende Eere, minderen foudenmoo-

gnnj ende dat dit daar enbooven alle onlullige ofie hartelijke ge-

dagten zijn, die men wil verbergen, om dat fy ui'-gewrog: wcr-

dcndc, waarclik geen goed aan iemanne, maar qu.iad veroorfia-

ken , endc dat nok foo wel aan den Benijden als aan den yitjdiger fclvcj

Soo fictmcn ook veeltijds, dat die Nodigers van alle die geduurige

quellingen, een bleek, lood-vcrwig weefen bekoomen, endc uit-

teeren: gelijk dat hiervooreneenigfins aangeroerd is.

EiKle gelijk men dit gebrek vind in cnkelde Uenfcben jioo werden
ook
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ook geheek geflagteu ende Volkeren gevonden, die meer geneegen zijn

anderer onnoofeler Menfchen opgang te beletten ofte te ftooren,

ookmethaare eigene fchaade , dan met ende door de felve midde-

len, waar door andere fig gemeerderd ofte vcrheeven hebben > fig

felven ook te verheffen , ende daar beneevens anderen loffeHk voort

te helpen. Waar van daan ook komt , dat felfs in Landen , daar de

oude Inbooreüngen niet konnen beftaan fonder geduurige toevloejin*

ge der Vreemdelingen fig aldaar ter woone needcr feitcnde, deefc

oude Inbooreüngen nogtans der nteive aankoomende Vreemdelingen

voorfpoed benijden, ende met den felven oovcr dwers te drijven-, den
opgang der felven tragten te beletten. Gelijk mceae daar van daan

komt', éiitdQ Inhoorelingen, jaa felfs N/>«^f/i/7^fw, die ecnig voordeel

omtrend eenigcn dienll der Republike,by gonflenjofceeep.ig .GiW

verkreegen hebben, ofte welke eeniger Geoilrojeerde Comptgnien^ alle

andere Ingefeetenen vaneenigen handele uiifluitcnde, deelhaftig

zijn, ende daar van het Bewnd hebben, vantijden ten tijden by die

Regenten vandcfclvc Landen ende Steeden aanhouden mettevertoo-
nen ende te verfouken,dat de Vrjf- ende Gcregtighecdcn der on-geoclro-

jecrden moogen werden geminderd : hoewel het felven verkreegen
zijnde, niet alleen de ooverkomfl de:ïnit\ve Vreemdelingen, daardoor
meer belet, maar ook degeheele Rf/>«W/^daar door allangs vernie-

tigd ftaat te werdenj alfoo gemeenelik de fchaadelikheeden van dien
door degerlnge fchaade van ydereD\vingendeOc1)'o;> ofzclVille- keure

in het byfonder, nietaangemerkt werden, dan na dat de fuaken foo-
daanigcn fwaai hebben gencomen, dat die grootebeu-eegingniet
te Hutten is, ende die faaken fwaarelik, ofte niette helpen zijnde,

degeheele Stad ofte Republik , door de Schaadelikhcid aller cpge-
Tndde geoclrojeerde Compagnien ende Keuren gefaamcntlik, mits-
gaaders door de lang-duurigheid van dien, eeven gelijk een Berg

ailangs uitgehold ende ondcrgraaven zijnde, daar door cindelik
ftorten moet, ende wanneer die begind te ftorten, door geene
Menfchelijkc konden ofte kraften , van ende voor fijnen valle te

behoeden ende te dutten is.

Ende gaave God, dat de goede Regenten in Holland, welk fonder
geduurige vermeerderinge, ende toevloejingc van Koophandel
ende van Vreemden^ het zy uit Braband^ Vlaanderen, Duitsland^ Occne.

WArk^n^ Noorweegen, Swceden, Uïfpanien ^ Engeland ende Vrankrijl^, ó'c.

QIj niet
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niet Jcan beftaanj fig dooreen verkeerd bcgrccpen e'i^en Inter-ejjgf

ofte door eene verkeerde begeerlijkheid ende Nijd der Oude Inboore-

lingen, oover het wclvaaren der gcencn, die uit dcfelve Volkeren

tot ons oovergekoomen zijnj fig niet lieten verleiden om Metten

ende Keuren te maaken , waar meede die ofte andere Volkeren mo-
gen werden belet herwaarts koomende , fig allcfins neevens onfe

oude Ingefcetenen te erneeren , ende waar door by gevolge , de

Ingefcetenen in het gemeen onmagtig werdende , alleen die ge-

wooneiijke Laften tedraagen, de Repubiik^ tinddik vervallen fal

moeten onder de Heerfchappie van ecnen Buiten ofte Binnen- landfen

heere^ die allen voormaals wettigen Regenten deefer Landen ende Stee-

den >haare magtjaanfien ende profijfcn ontrekken, allen den J«töo-

relingen foo wel als den niewen AankoomeltngenydWe Wei-vaaren be-

letten, ende alfoo eindelik alle die voormaals gefaamentlik bloe-

jcnde Ingefcetenen verftroojcn ende vernietigen fal.

Oover fulks is de eigendlijke fin deefer F abule, dat de R^-

genten geene Keuren ofte VUccaten ten haaren eigen Voordeele , en-

de ten naadeele der gemeene Ingefeetenen behoorden te maaken,

ende dat daar beneevens de gcmcene Menfchen niet behoorden
TÜiijdig te zijn op haare meede-Ingefcetenen, ende dat des niet je-

oenllaande de oude Inboorclingen eenes Lands ofte eener Steede al-

tijds nijdig zijnde oover het weivaaren der nieweAankoomelingen,

de Regenten fig dcrhalven door de felven niet behoorden tclaaten

verleiden, om onder dckfel vaneenigOciroi een Borgcr-Regt ohcGild

te begonftigen , VLucaten ofte Keuren te maaken, die niet in het ge-

meen voordeelig, maar alleen feekeren Ouden Ingefcetenen roer-

ende den gemeenen als ook den l^iewen Ingefcetenen, dat is allen

die hier eene Vafte Woon-plaats hebben , ende buiten Poort-

ofte BorgeX'Regt ende Gildm hier leeven willen j N44-deelig zijn,
"

Tapen^
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^aperii Monniken ende Bagijneny

Zjjn foo heilig niet als fyJchipen,

.Iliud tn tituJo airtjj zn ^ixiJe

16. I>e Minnehroeders ende de Amhagtsman,

Tj^ Enige Minnebroaders qnamen by ccn Ambagtsman^ en-

'--'degaaven hem te kennen, dat fy andere Menfchen
ende infonderheid alle goede Catholiken, foo feer bemin-

den , dat fy haar geheel leeven befteededen ten voor-

deele der Leeken^ ende gants niet ten voordeele van

liaar eigen felfsj fulks fy fig onderwijlen van den arbei-

dc
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de om Weercldlijke Saaken, cnde hunne bchouftighee-

den te verkrijgen , onthoudende-, daar door haar KloO"

Jier in grooten hongers-nood vervallen was , ende de

billikheid vereifte, dat hy Ambagts-man van fijnen oo-

vervloed haar eenige AalmifTen deede: waar op hy ant-

woorde, niet tekonnen gclooven, het guntJy hem ge-

fegt hadden j naademaal de liefde van fig lelfs plagt te

beginnen, ende dat fy fterke Mannen waaren, die Ton-

der Wijf ende Kinderen , maar den minden arbeid

doende , ligtclik aan dzïi koft geraaken konden ; waar

op decfe Minne-broeders den Ambagti-manne voorflel-

den, alle hunne byfondere waarneemingen, naament-

lik dat geene beefig was met ^redik^n^ ende de goede

Catholiken aan te maanen , ofte op te wekken , tot alle

Chriftelikc Deugden : Deefe met feer geleerde Bouken
teegen de Ketters ende alle de Vyanden van de Moe-
der de Heilige Kerke tefchrijven, die met bidden, ende

andere metBiegte te hooren, ofte de Heilige Miilè te doen,

alles ten gemeenen dienfle der Lethen^ foo Leevendcn

alsDooden. Waar op de Ambagtsman antwoorde,dac

hy alle die dingen, behalven de Miffe^ alleen deed,

ende cgter met arbeiden fijn Brood verdiende, niet al-

leen voor fig felven, maar ook voor fijn Huisgelin',

ende dat hy daar bcneevens alle fijne Kiaderen felve

leerde, onderfogt ende wat meer daar toe vereifl: wierd.

Wcshalven hy den Monniken ten lade Icide, dat fy

onder pretext van andere Menfchen meer als haar fcl-

ven te lieven , ende onder dekfel van haarcn alge-

meenen Dien ft waar te neemen , de Weereld onge-

voelig plonderdcn , ende dat fy van dien roof, onder

den naam van Aalmiflen, gemakkclik» luy ende lek-

ker
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ker leefden , fonder dat haare gepretendeerde Diende»
der Weereld eenigfins te flaade quaamen.

Uitlegging der Woorden.

Minne» Broeders, ^ijn alle Rooms-Ge-
finde Geeftelijken.

Een A M B A G T s - M A N , alle On^Gceftclij-

ken.

DE Menfchen zijn foodaanig geaard» dat (y haar eigen Ut*
ven, lighaam, eercy Sec. meer lieven, dan dat van een ander

beminnen ende beiorgen, Ende hoewel eenige leeren , dat
wy God, ende die Dei^gd fclfs, niet hoog genoug , ofte te veel
kennen agtcn ofte beminnen» ende dat wy die beiden daar en
booven om haar eigen felfs ende fonder eenig infigt, van daar
door eenig goed te feilen genieten, behoorden te dienen en-
de te beminnen j Soo kennen wy nogtans wel het eerfien^

maar het tweeden niet vatten, dan in deefen flnne , dat wy,
naar het getuigenï^e van ons eigen gemoed^, omtrend beiden of-

te een van beiden , ons wel ofte quaalik gequeeten hebben-
de, bevinden, dat wy door de gehcugcnifTe van dien » in ons
gemoed geruft ofte ongeruft zijn , ende dat het derhalven on-
Ie pligt is , onfe eigen ruft te foiiken , ende die onruft ofte

knaaging des gewiflens te vermijden, met ons daar omtrcnd
wel te draagen.

Ende aangaande alle andere Menfchelijke Saaken , die wy
oordeelen voor ons Leeven, Stele, Lighaame, ende Eere , dien-
ftig te zijn, die tragten wy niet alleen te eigenen, maar op
dat ^y by ons langduurig fouden weefcn, foo tragten wy die

R alle
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allcrins te behouden, endc ten dien einde aan die faaken of-

te dingen, foo veel goed« te doen, als in ons vermoogen is.

Ende als dcefe uitwerkingen gefchieden omtrcnd andere

Wenfchen , foo werden dat naar geleegendheid van Sa.iken,

genaamd werken der Liefde^ Vriendfchap , ofte Barmhertigbeid
^ foo

nogtans, dat defelve werken altijds haar opfigt ende begin be-

hoorden te hebben op ende van ons felven , naamelik , met
altijds indagtig te zijn , dat wy die goede vf erken doende ofte

laatende, waarelik onfe pligt voldoen , ofte daar in naa-laatig

zijn.

Dus bewijfd men liefde aan fijn eigen rr^/, om dat het ei-

gen is> ende op hoope van wecdcr-licfde te lullen verkrijgen,

ende ook aan de gemeene Kinderen, om dat fy eigen zijn, en-

de op hoope , dat fy het dankbaarlik erkennen fuUen , ende

aan fijne Vrienden, op hoope van foo goed weer-om te fullen

genieten : Ende eindelik aan mindere ellendige Meufchen , uit

ooverdenkinge der gemeene Menfcbelikheid , ende dat het

cns, in den felven Stande , ofte in defelve ellende vervallen wee-

fende , feer aangenaam weefen foude , door eenige weldaadige

Menfchen daar uit geholpen te werden.

Sulks wanneer eenige Menfchen op óen Tooneele deefes

Wcerelds koomcn, met dien fchijn, als of fy haare n'erken der

liefde deeden, alleen ten voordeele van andere Menfchen, en-

de gants niet ten voordeele van haar eigen fejfs , die onge-

woonheid alleen haar verdagt , endc ons indagtig behoorde

te maaken , dat op dien gronde , dat» indien bejaarde M'-n-

fchen niet voor haar felven forgden , fy feekerlik verlooren

fouden gaan, ende dat daar en booven, wanneer fulks onder

de gemeene Menfchen naargevolgd wicrd , gewiflelik het ge-

heele mcnfchelik gcflagt in de uiterfte vcrwerringe foude ver-

vallen : welk quaad niet, dan van ondeugende Menfchen ver-

oorfaakt ende verwagt kan werden j ende ook cene fcekerc

faak is j dat volgens de Leere des H. Apoflelsf ecne wel gegronde

de Liefde altijds van fijn eigen felfs begind.

Derhalven noodfaakelijk zijnde» dac de Menfchen voor allen

«erft fig fclfsj ende daar na die van haarcn Huife , endc alle de Inge-

feetc-
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feetenen haares Vaaderlands , om dat ^y daar van een deel zijn, lief

moeten hebben, jaa dat fy ook de allervrcemfte Menfchen onge*
veinfdelik, gelijk fy fig felfs, ende die vanhaaren Huifc beminnen,
moeten liefhebben, naar geraade , dat yder van dien haar be-
ftaat i Soo zijn die Menfchen , welke foodaanig haaie eigene

Vrienden zijn , dat fy met eencn Vrienden van alle de weereld
blijven, die geene , welke God almngtig hier ofte hier naa, met
fijnen Seegcn kroonen fal. Want dit is Goodes Wil , ende
by gevolge, de ordre der Natuure, door welke naar te koo-
men ofte te fchcndcn , de Menfchen geruft: ofte ongeruft in haar

gemoed te weefen , bevonden werden,
Ende werd teegen decfe ordre meefl: gefondigd door Men-

fchen, die foo Eecjhgüg zijn, dat fy meenende aan de gemeene
menfchcH'ike maatfchappie niet verbonden te zijn , niemand
dan lig felfs agten , code by gevolge fig daar van af fchei-

dende , oopcnb;iarclik voor niemand als voor haar eigen felfs

forgen , ende ook niemand anders lief hebben. Welke , in-

dien geene Koningen ofre Vorlhn zijn , aanftonds van meeft alle

Menfchen verfoeid werden, ende derhalven weinig gevolgs heb-
ben. Maar daar zijn nog andere Menfchen, die waarelik dee-

fcn daar in gelijk zijn, dat (y voor niemand als fig felven , forgen,

ende noqtans den Menfchen tragten te doen gelooven, dat fy

niec dan ter grootere glooric Goodes, ende ter liefde van andere
Menfchen, alle haarcforgCj vlijt ende tijd befleeden , ende dat fy

voorbedagtclik, om het eeuwige te 'bekoomcn, fig van alle ge-

makken endc vermaakcn dccfer Weereld onthouden: ende hoe-
wel wijfe Menfchen, uit ha:U'e werken, hoe fecr fy die ook be-
dekken , wel merken konnen , dat dit enkele geveinfdheid is,

om onder dien Mantel, lcui> lekker, in groot aanfien ofte hoo-
ge agtinge, ende gemakkelik ten lalle der onnoofele Menfchen,
te lecven , endc met eencn van de fclvcn fecr ge-ecrd endc ge-
diend te werden ; foo werden des niet te min meeil: alle een-
voudige Menfchen van deefe Schijn- Heiligen bedroogcn.

Endc vermits deefe Schijn- Heiligen altijds eencn grooten aan- .

hang van ondeugende endc ecn-voudigc Menfchen hebben 9

foo heeft men dac van alle oude tijden af fien pleegen van

R z de
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de GeeftfUken f by de heidenen, jogden, Chnfieneny cnde M4/&(7-

metanen, ende fal de Weercld nooit foo gelukkig zijn, van dit

oolikfte gcfpuis van Menfchen ontflaagcn te werden. Hoewel

het de pligt is aller Menfchen, cnde infonderheid der Ongeeflelij.

ken^ lig wel te wagten van die Schijn-Heiligen ^ ende fig ook des

te meer te wagten, hoe fy meer fchijnen teegen den ordre der

Natuujre ende goede Wetten van dien aan te gaan , op dat fy van

die Schijn-Heiligen niet fchandelik bedroogen werden. Gelijk

in deefer Fabule de Minne-Broeders fig voor foodaanigc

heilige Menfchen uitgeevendc , van deefen Ambagts-man , ten

naadeele van fig felfs ende die van fijnen Huife, geene Aalmif-

fcn verkrijgen konneo, maai' de Ambagts-man alle fijn goed ten

nutte van fig felfs eade fijn geheel Huisgefin , blijfd behouden»

D^
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te koomen, ende oover die misdaad , naamclik dat fy des
niette min fulks hadde derven doen , fwaarclik geftrafc be-

hoorde te werden. Decfe Tadde beriep haar op haren Maa-
ker , feggende, dat het , Tonder een ige haare fchuld , hem be-

liefd had, haar fuoleelijk ende neederig temaaken. Ende
d^tCy Eekhoorn QndQ Armelyn daar enreegen. Tonder eeni-

ge haare verdienden, door Goodes goedheid TooTchoon,

rijk ende eedel gefchaapen zijnde, desweegen behoorden
God te danken voor die forme, welke by den MenTchen
Too behhagelik was, ende dat Ty mitsdien haar ongemoeid
behoorden te laaten gaan. Waar oover d^c^Q hoovaardige

^ier;jens Too toornig ende wreed wierden , dat fy der 'Tad^

den beide de üogcn uit den hoofde krabden, ende baar He-

ten ziel.toogen. Daar naa Taagen Ty een UU^ die fijn neft

in eener Boome had , TulksTy den Telven met gelijke Tchcld-

naanien aan boord koomende, fijn riefl: ende eyeren braa-

ken ende wegwierpen, Tchoon de Uil fig op gel ij ker w ij fe

verdcedigde, als de laadde had gedaan. Dog eer de iL'i/fè

ende Taftmoedige Uil weg vloog, vougde hy daar nogby
deTe wijTc waarfchouwinge ende voorTegginge : „ \A^agt u

„van diergelijken meer te doen , of een ander Tal wreeken

„ het verfocjelik geweld , dat gy my gedaan hebt. Alle hec

welkdefe twechoovaardige Dieren Top Teer veragteden, dat

ly daar naa eéncn Shfi ofte Aap ficnd'e : hem verweeten, dac

hy gecnc fteert had,endeeen yderagter in liet kijken, 't welk
fy Teer verfoeiden ende voor Tchandelijk leelik uitmaakten

j

maar dceTe dat Tmaalen ende Tchclden niet veclen willen-

de, Tprong die twee hoovaardige op het lijf, doodc haar,

ende befportede daarmeede haare kragteloofe grootsheid.

Uitlegging der Woorden.
<T\ e Ouden hehhcn verjlaan met Eekhoorenke ns ende A R-

:

M Y N K E N S ofte VV E E S E L K E N S , bQOY'i'iïdt^C Ucnfibctl,

Met



De Eekhoorn j jirmèlyn^ &c, t j5
Met Padden» neederige arme Menfchen,

Met Uilen ) uf^fe Menfchen,

Met Apen, Hoorelingen,

ALs wy onderfouken , waarom de Menfchen malkanderen in-

'nerlik behoorden te agten ofte te vcragten , te looven ofte te

lafteren 5 Soo bevinden wy, dat het felven niet behoorde te gefchic-

den, dan om hetgeene waareHk m den Menfchen is, ende van des fcl-

ver goede ofte quade wille hangd , alfo dat y^fillen ofte niet willen alleen

in ons vermogen fchijnd te wefenj ende dat alle andere uitwerkingen

ende faaken zijn boven ons vermogen , ende een noodfaakelik gevolg

der Natuure, ofte dat fy buiten ons van onfeekere oorfaken hangen

:

behalven dat die dingen ofte faaken, welken door de Menfchen, foo

wel ten Goeden als ten Quaaden, konncnde werden ge- ende mis-

bruikt, nu goed ofte dan weederom quaad fouden moeten werden
genoemd , naar het geval dat meede bragt ; het welk ongerijmd fou-

deweefen> ende ons leerd, dat alle die faaken waarelik middclbaAr,

dat is, nog goed nog quaad zijn. Naamentlik foodaanig is \ong, geforid,

mooi, cndefterk. te weefen, van een oud bekend gepgt gebooren te

zijn, veclc goederen te befitten , vcele te weeten, van andere Menfchen
feer boog geagt te werden , ende in het korte gefegt, van een groot ver-

moogen te zijn , om Goed ofte Quaad te konnen doen. Als ook het te-

gendeel van dien, middelba^re Saaken , dat is in fig felfs ten opflgte yan
fchuld ofte onfchuld , Lofofte Larter , * feederwijfe gefprooken, nog
goednogte quaad, genaamd konnen werden.

Ende efcer bevinden wy, of de onkunde, ofte de verkeerdheld
der Menfchen, foo groot te zijn, dat fy in het gemeen, deefemid-
delbaare faaken , naar 't haar voorkomt , feer hoog agten ende verag-

ten
,
jaa felfs die verrebooven opgcmelde Deugden ofte Ondeugden , al-

leen uit onfe goede ofte quaade wille fpruitende, ftellen.

Ende infonderheid bevinden wy, dat defe dwaalingen ende misfla-

gen begaan werden, als eenigc Menfchen over h:^üT eigen felfs een oor-
deel vellen, hoc veelefy naar goede reeden ende billikheid behoor-
den fig te fchatten, waardig ofrc niet waardig te zijn j ende van ande-
re Menfchen geagt ofte veragt behoorden te werden. Waarelik in

kleinen getale zijn die eedelmifedigc Menfchen, welke ©overlegd heb-
bende , dat fy alleen om haare goede ofte ({UMde wille geagt ofte vcr-

^ nmaliter, agt
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agt behoorden te werden , ook naet ecnen weeten , dat het CcWctt te

willen ofte niet te willen > allen anderen Menfchen eevennaaft kan
zijn , ende dat fy derhalven geene reeden hebben , om fig feer ligtc-

lik booven ofte beneeden andere Menfchen te verheffen ofte te ver-

neederen. Gelijk mcede waarhaftig is^ d^t decfe tedelmoedtge Men-
fchen weeten, dat fy nog door het goed ofte quaad-doen der anderea

aan andere Menfchen, in flgfelven nogte befchaadigd nogtc gebcc-

terd werden, ende dat fy daarom over der felver goed doen aan ande-

re Menfchen niet w^Vi/^^ende oover het quaad doen der felven veel eer

riMede-doogende 7\]x\i als daar oover toornig, ende geneegen werdenj
defelvenrebefchaadigen, ofte van de felven quaaliktefprecken.

Maar daar en tecgen vind men vale andere Menfchen, welke ont-

bloot zijnde van waare Deugd ende Wijsheid^ fig ingevolge van dien

nietfchattenj ende dat fy inteegendeel fig begaafd vindende met
fcboonheid van lighaam, veele Goederen ende Eedeldom y uit ccnc jfdele

Hovaardie fig verheffen booven die geene , welke foo niet begaafd en-

de waarelik ten opfigte van haare goede JVille , beeter als fy zijn j waar

by nog komt, dat die ondeugende Menfchen , wectende dat alle het

gunt fy befittcn , van foodanigen aard is , dat fy van den onkondigen
Menfchen , welke altijds in den grootHen getaale zijn, meer ofte min
geagt fullen werden, naar dat meer ofte min Menfchen die felve gaa-

ven in laagere ofte hoogere graadebefitten, foo zijn fy in allen ma-

nieren feer ntjdig opdiegeenen, die haarnaaftkoomenofiefchijnen

te booven te fullen gnan. Gelijk fy mcede gewoon zijn, om fig boo-

ven anderen des te meer te doen uitlteekenj leel'fke, aïnie ende on-cede^

Ie Menfchen te veragten ende aan te ranfen. Ende terwijlc fy aldus

de Armen vertreeden, ende de wijfe Menfchen i[t^(z H»V4ardtge Gek^

ken wijken, werden fy des te baldaadiger , ende voortgaande in haa-

re quade wijfe van leeven, ontmoeten fy daarom eindelik Menfchen,

die haar in laatdunkcntheid gelijken j ende infterkte des lighaams te

booven gaande , die veragtinge ende dat fmaalen niet lijden willen-

de, de Hoovaardigen aangrijpen ende ter needcr leggen. Ons lee-

rendeden cigendlijken fin deefer FabXtle tewecfen,datde Höff-

vaardigen, de Armen ende iTijfe Menfchcn,wanneerfy haar niet ont-

wijken, vcrtrecden? ende dat de Hoovaai'digen felfs daal naa,doos

anderen haars gelijken > ter necder geveld wcrdeij.

7)é
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Ais de BruH is in de Schuit^

Soo zijn de Beloften uit.

^Ftpidla. dulce. canttr volucr&m^ Jum- ^ACtmt auceps.

18. De Voogdaar tViiiQ de VoogeU

C Eekcre Voogelaar omtrend den Maande van OEiober^ fijn Vinke-net in een goede ordere gefct hebbende,
met alle fijne blinde foet quinkeleerende oude Vinken -^^ti-

de eenige touwen opgefpannen zijnde, om de Netten
wel te konnen ooverhaalen , ende de vreemde Vinken
daar in te vangen , terwijle fijne eigene Vinken uit der

S dui-
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duifternifle ende koude in den ligtc ende warmteder Son-

ne koomende, fig inbecldeden ^n^ den beginne des Soo-

mers te weefen, ende desweegen van groote vreugde fon-

gen. Sulks de Foogclaar ook uit der konfte ende feer

fchoon fpeelde op een Fluitken in den HerflT-rijd , om
uit der Lugte ten deele aan re lokken , die vreem-

de Voogelen, welke, om d^n Winter in het Noorden

y

die aldaar feer vroug met veel Sncew ende dik Ys vroug

aankomt, te ontgaan j Naademaal fy in dat Saifocn , al-

daar nog faad , nog wormen , nog vliegen , nog viÜen >

om figdaarmeedetevoeden 5 vinden : Sulks fy alsdan naar

het Suiden vliegen, om buiten den Sneew ende Yle in der

warmte aldaar hunnen koft te konnen vinden. Welke
geleegendheid deefe Voogelaar nu waar nam , om dcefe

onnoofele Voogelen aan te lokken, op dat fy flg aldaar

wilden necder fetten. Ende het gelukte hem aanftonds,

dat een feer loet fingende vremde l^oogel op dat geluit nee-

der daalde uit der lugte> ende den Vvogela.ir vraagde, wat
hy aldaar maakte j die daar op antwoorde, dac hy eene

Stad bowde> des de Voogel feide, dat hy uitgevloogen

was, om eene wooning te fouken , ende dat hem dcefe

plaatfe, als feer vermaakelik zijnde, wonder wel behaag-

de, indien hy aldaar in der feekerheid fijnen koll: konde
vinden, Waarop de l^oogeiaar hem wijders verfecker-

de, dat hy aldaar ncevens de andere Voogelen, in aller

geruftheid fijnen koft vermogt te raapen, ende dat hy nu
eeven feer wel te pafte quam , om fig aldaar ter needer te

flaan , ende met óiQ oude Voogelen gcbuurfchap te maa-

ken : Het welk die yink geloovende, fig aldaar blijdelik

ter needer fecte, neevens de oude Vinken : maar op der

felve ftonde kreeg hy hec Net oover't hooft, om in ee-
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ne kooy gefec, ende aldaar vee gemeft te worden, endc

vet geworden zijnde, kreeg hy meteenen des Voogelaars

duim op der keele, in welke benawtheid zijnde, hy nog
effen voor fijne dood feide 5 Loktgy foo de Voogelen uit

der Vrye Lugt aan, om die daar naa te dwingen dat by

u blijven woonen , op dat, indien fy aldaar door eenig

goed voedfel middeler wijle vet worden, fy ook alsdan

door u geplukt, gedood, ende gegeeten fouden moogen
worden ? Ende bowd gy foodaanig uwe Stad', welke

fuUen de Inwoonerszijn, die gymeend te verkrijgen en-

de te behouden ? Voorwaar geene, dan die van deefc

uwe quaade Konften geene de minfte kennifTe hebben.

Ende fal dee(è uwe Schijn-Heilige wreedheid haaft 00-

ver den geheelen Aard-boodem bekend , ende uwe Stad

allangs geheel ontvolkt werden , zijn , ende blijven.

2)

Uitlegging der Woorden.

e Ouden hebhen hier met een Voogelaar V^r-

jlaan , Koningen , Forflen , ende Agenten , dk
Steeden bouwen^

Met het F L u I T K E ^J , ende blinde fingende Voo-
gelen , annhiedingen Van alle Vryheeden , aldaar te

fullen genieten 5 als ook de beloften yan yeele Voor-

regten te fullen hebben , ende te inoogen in der Eewig'

heid gebruiken.

Met foet'fingende V 00 geleid ^ uit der Lugt needer-

daalende , K^opluideny K^nflenaars ende Handwerks*

S 2 luiden,
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luiden^ die door geene Vafte Goederen aa?i Landat

ofte Steeden Va[l ^tjn , ende derhahen Van den eenen

Lande naar den anderen
,

fcer l'tgt Vervliegen kon-

nen»

Met het Net oover het Hoofd te krijgen, den In-

gefeetenen door Verpondinge ofte eenig regt Van Issue,

Veel Gelds afteneemen^ ofwel de Vertrekken "ïttllen-

Jcy ofte Vertrokken pijnde ^ des ?iiette min met Schat-

tingen laareliks te befwaaren , o?n alfoo haar het Ver-

trekken te beletten.

Met den Duim op der kecle te krijgen , terwijle

men in eentge Landen ende Steeden fig ter needer gejet

heeft ^ aldaar door Schattingen , Impofien , Tollen^ en-

de ConVoy-Gelden , befwaard te werden.

DAt de gcmeene 'Aewooners der Steeden , ende infonderheid de

Regenten van dien > booven de gtmcene Beii'ogucrs ende de
Regenten dev platte Landen^ groote Voordeelen genieten konnen,

ende dat ook die gemnk^n ende voordeelen des te meer ende groo-

ter werden, naar gcraade dat die Steeden grooter ende meer be-

volkt werden, gevoeld ende weet een yder, in, ende door on-

cindelik veele gevallen j ende infonderheid gevoelen ende wee-

ten de Staat-kondigc Regenten der Vrje Repuhliken^ het fclven feer

wel» ende daaromme tragten fy ook oover alle haare Steeden, foo

veel haar doenelik is, te bevolken ende te vcrgrooten. Ende
hoewel Koningen, Vorften, ende haare Hovelingen, het fclvcn ook

feer wel wccten, foo willen fy nogtans in haare Landen niet gaar-

ne grootere ende meer bevolkte Steeden hebben» dan wiens In-

gcfce-
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gefeetenen fy gemakkelilc door eene Hoffoet endc lijfwagt kon-

nen fchatten, fcheeren, ende bedwingen. Efter komen fy alle

daar in oover een , dat fy in haare Landen gaaren Steeden ofte

by-een-wooningen van veele Menfchen hebben. Sulks wan-

neer in haare Landen geene Steeden zijn » of wel wanneer die

niet zijn , daar hun dunkt dat fy behoorden te weefen } Soo

zijn fy gewoon , door afkondigingen ende uitfchrijvingen van feer

grootc Vfyheeden ende Vmregten , die alle de Ingefeetenen fullen

mogen aldaar genieten, alle naabuurige Volkeren aan te lokken,

om aldaar ter woone te koomen, op hoope, dat wel allermeeft

de ligt-verhuifcnde Koo^luïden, Konftenaars ^ ende Handwerkl-^^^^^^^h

tot haar ooverkoomen, endemec een haare rijkdommen, konden

ende handwerken, daarwaarts oover brengen fullen. Sulks alle, die

geneegen mogten worden, in foo eenen gevalle haar VaaderUnd

te verlaaten , om een beeter Land ofte beetere Stad te gaan bewoo-

nen , voor het uitwerken van die geneegendheid , ende eer fy

fig tot het vertrekken gereed maaken, ofte eenige onkoften ten

dien einde doen» wel behoorden te onderfoeken ende rijpehk

te ooverweegen , van wicn die aanbiedigingen ende aanlokkin-

gen gedaan werden. Want indien die uitfchrijvingen ende aan-

lokkingen gefchieden van Volks-Regeeringen ofte Vrye Kepubitken,

foo is allefins te verwagtcn, diit die Regenten der Vrjie Uepubüken»

'm het gemeen weivaaren » naamentlik foo wel der oude Inboore-

lingeny als der niewe Aankoomeitngen y haar eigen voordeel fouken

ende ook vinden fullen konnen foodaanig in der eewigheid , dat

hoe die Gemeene, het zy der oude hetzy der niewe Ingefeetenen , des

te beeter vaaren, opgemelde Kegentendct Vrye Eepubliken ook fee-

kerlik des te beeter vaaren fullen. Ende is dien volgende ook
waarhaftig , dat alle Koofluiden , Konjienaars^ endc Hahdwerks- lui-

den , die weegens verteerende ofte inkankerende Lapn ende

Schattingen, als ook door verdindende Oorlogen^ Hongers-nood ofte

Tejij welke haare Koningen ofte Vorften, ende andere gevallen

.^es Weerelds veroorfiakcn , gedwongen werden haar Vaaderlaad

te verlaaten» het felven in lbo cencn gevalle doen móogen, en-

de ook te doen behoorden, om te trekken naar foo ecncn Lan-

de ofte foodaanige Steeden , daar hen die Vryheeden beloofd

< S j werden,
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werden , mits dat fy ab.oorcns mecncn, kenniflc ofte bequaam-
heid genoeg te hebben > om door haare gevvoonelijke beeflg-

hcedcn, konilen, koophandel ofte arbeid, fig in die vreemde
landen ofte Steeden te Tullen konncn ernceren.

Maar wanneer in teegcndeel die Aanbiedingen ende Beloften

van grootc Vrjheedm ende Vooncgten aan alle oover-koomende
Vreemdelingen werden gedaan van Koningen ofte Vorjlen -, Soo
moeten die Vreemdelingen wel indagtig 2ijn, dat waarelik alle

grootc Steeden y ofte, om beeter te leggen, alle wijfe ende rijke ln~

gefeetenen van dien, de quaade Regeeringen der Koningen, Vorften, of-

te haare Hooveimgen , allermeeft Ix^merken ofte gevoelen , ende
dat de Ingefeetenen der groote Volkrijke Steeden ook veiliger als

de Ingefeetenen der onbevolkte kleine ende arme Steeden , de
Tirannie ofte al te groote dwang der Koningen ende Voi ften be-

letten kennende, den felven Koningen, Vorften ende Hoovc-
lingen, ook waarelik veeltijds teegcnllaan. Ende dat fy daarom
ook altijdsinnerlik vanden Koningen» Vorften ende haare Hoo-
velingen, feer gehaat werden. Sulks allefins vfrwagt moet wer-
den, dat die Koningen ende Vorften met haare Aanbiedingen,

Beloften, Schrift end e Seegel, van groote Vryheeden ende Voor-
regten, den gemeenen Ingefeetenen dier Steeden te fuUen laa-

ten genieten,' het voordeel gants niet fouken van Borgcren ende
Boeren » naadcmaal fy gewoon zijn , die te plukken ende te

fcheeren , maar dat fy nietvvcs anders voor hebben, dan uit

der Goverkoomende Vreemdelingen weivaaren , haare eigene

Grootheid ende Ooverdaad te voeden > ende dat foo haaft lulks

doenelik weefen fal , fondcr cenigftns agt te (laan op haare n'oor-

den, gcgcevene Trou^, Schrift, ende Seegel. Ende dat derhalven

Ondcrdaanen eener Een-hoofdige Regecrtnge , onder welke fy ge-

booren zijn, ende daar fy by gevolge de Taaie, Wetten en-

de Gewoonten » als ook de Menfchen > waar meede fy ommc
te gaan hebben , kennen , ende alwaar fy daar en booven haa-

re Maagen ende Vrienden hebben, de felve vcrlaatendc j om,
al waare^het met de allcrbefte bedongene VoorwAurdcn, te gaan
woonen onder eenen anderen HeerCy Koning , ofte Vorfle , daar

fy de Taaie, Wetten, Gewoonten > cude Menfchen, niet ken-
nen^
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nen, ende geene Vrienden ofte Maagen hebben, vergeleeken

moogen werden by «nvernuftige Dieren, welken uit eenes bekenden ^

Lcewen HooU ontvlugtende, in eenes onbekenden Leewen Hoole fig needcr

fctten 5 alwaar fy door haare onkonde nog meer reeden om te

vreefen hebben, dat indien fy Vet ende Vleesfig zijn ofte werden,
ende die Lee"^ ofte een fijner Hoovelingen honger krijgd ofte krijgen,

fy ook veel eer als de oude gemeene Dieren , welken veel bee-

ter als (y , weeten , hoe die lee-^ ende fijne Hoovelingen ge-

paaid konnen zijn , feekerlik verflonden fullen werden. Ende
is mitsdien waarhaftig , dat dcefe l^ietpeiwgen by gevolge , dus
doende, feekerlik altijds, om den Rook te ontgaan, in den Vicre

fpringen fullen.

Gelijk wy daageliks konnen fien , dat Koningen ende Vorïlen^

niet jeegenllaande foodaanige gegeevene Trow , door flrenge
Verbooden van alle der vertrekken willende Ingefcetenen Goe-
deren te fullen aanflaan > ofte door een verfierd Jiegt van Ver-

pndingen , alle haare Ingefeetenen beletten* uit haare Landen
te vertrekken , als ook de vertrokkenen t' haaren gelieven en-

de ten feekeren daage , wceder in roepen , om op verbeurte

van alle haare Goederen > die opgemelde Koningen ofte Vorlien

fullen konnen afterhaalen > in haaren verlaaten Vaaderlande te doen
weeder keeren: Ende fien wy dat fulks alleen gefchied j op dat fy

Koningen ende Vorften onderwijlen, door fwaare Schattingen, Im-
porten, ende Convoy-Gelden, ofte Tollen» op alle uit- ende in den
Lande gaande ofte koomende Waaren, Sig ende haare Uoovelin'

gen ende Krijgs-Bevelhebbers , fouden moogen verrijken, ende met
een alle haare weeligfte Ondcrdaanen van haare Leevens-mid-
delen, ofte ten miniten van alle haare u^eelde berooven fouden
konnen, ende op dat fy de felven als Slaaven, die voor eenen
anderen forgen ende arbeiden moeten , in arremoede fouden
doen loeven ende ftcrvcn. Sulks wy wel moogen feggen,
dat het waarelik de allerdyï^aasfte Menfchen zijn, die op het foet

geflcuit van Koningen , Vorften , cndc Hoovelingen , haar Vrj Vd/t-

derUnd verlaaten , om fig ter needcr te flellen onder ecnen K9'
fiinge ofte Vorjic.

Ende
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Ende fouden wy cindeiik wel van herten wenfchen , dat

Landen , die de iiAame willen hebben , van Vrye RepubUks» te

zijn, niet foodaanige Aanlokfelen ende Beloften, ende daar naa

ook foodaanige Eklaftingcn cndc Bcnaawingen der gemeenc

Ingefeetenen , ende der fig aldaar ter needer gefet hebbende
Vreemdelingen i hadden gefien.

Ende alfoo dit is de eigendlijke fin deefer Fabvle> ibo

fullen wy hier van geene andere uitleggingc doen.

Xte
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Steel^u in geen gat y ofJïe daar door.

D

^iires ^uta- ^uam. ^ladius occtdtt^.

19. De Muïjen endc de Val.

E Muifen (lende eenig gebraaden Spel^.^ opgehangen

in een klecn Vertrekt daar den ingang veilig ende 00-

penwas, ende hun aanlokte, om met eene grage Mond
aan den koft te vallen ; Soo naamen fommige Muifen om-
ilandig oogmerk , op alles, daar op te letten ftond , ende

vermerkten , dat aan dat Vertrek niet meer dan eene in-

gang , ende geenc uitgang was -, fulks de felve ingang by on-

gevalle ofte door konfl: geflootcn werdende, fy gewificlik al-

le gevangen fouden weefen, derhalven fy niet konden goed

vinden, daar in te gaan , fcggende, dat fyflg fclven liever

daar buiten in alle fiekcrhcid , met gemcene ^^ijfey fouden

T

.

vcrfaa-



verfaadigen , dan met fecr grootc vreefe daar binnen de

Lekkernien te fnoupen. Andere Muïfhi , die uitneemend

lekker waaren, ende naar die aller-lckkerfte Spijfe ten uit-

terften haakten, feiden daarin geene fwaarigheid te ficn,

liepen daar haaftig in, ende begonnen met groote vreug-

de van het Spek te eeten, totdat fy vermerkten , door het

needer-vallen van der Deure, alle gevangen te zijn, ende

dat de Vrees van haare haaft aanftaande Dood , haar foo-

daanig de Smaak deefes gebraaden Speks benam', dat fy

in die felve fpijfc die voorgaande lekkernie niet konden
fmaaken, maar al treurende door d.^\\ Kok ofre Kclder-

meefter gevangen wierden, ende aldus haar leeven eindig-

den ; terwijle de andere, die fig met gemeene kofl; vcrfaa-

digd hadden, ook met een groot vergenougen in haare

Hooien vlooden , ende door dat middel haar leeven be-

hielden.

Uitlegging der Woorden.

<Tr\ e Ouden hebben hier verfiaaVi tnct M u i s e n die fig

-^ met gemeene Spijfe vergenougen , Mevfchtfi die

maattg leeven.

tJMet M UI s E N , die enkel het gebraaden Spek willen

eeten > Mcnfthen die Lekker ende Guiftg , als ook tot den

'Dfankjnde alle WeUuficn , geneegen z,ijn,

GElijk wy den oneindelik wijfen ende goeden God, Lof ende

Dank fchuldig zijn , dut wy alle gebooren werden met ecnpaa-

rige gcneegendheid QX^xt leeven y ende midderlcr wijle allefmer-

ten te ontgaan j ende dat wy ook gebooren zijnde, met die be-

__houftighcid van ten dien einde Spijfe ende Drank te moeten gebrui-

ken , wy ook bcqUcVam gemaakt zijn , om door de ongemakken , die

de Uongen ende VQyf, in ons veroorlliakt ,
geprikkeld werdendc, Jaar

in niet verfuimig te zijn : Ende gelijk wy eindelik alle gebooren

Werden met bcquaamheeden, om door, ende geduurendc eenmaa-
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tig gebruik ende keure van foo veelderlei Spijfe ende Drank, groo-
te Soetigheeden te genieten , ende dien volgende des te williger te

werden j om te eeten ende te drinken : Soo is aan de andere fijde feer

tebeklaagen , ende te befchuldigen, defwakheid ofte verkeerdheid
veeier Menfchen foo groot te 2:i}n, d;itfy, door die hyvallige Soetig^

heeden , fig foodaanig laaten verleiden, dat , daar fy door een maatig
ende eenonkeufelik gebruik van Spijfe ende Drank, alle opgemeld
goed verkrijgen, ende alle fmcrten vermijden fouden konnen > Sy des
nietteminfigallangs ^andeYgulfigheidjOoverdaadikeurdikbeid ende leJ^

kerny^ in Spijfe ende Drank gevangen geevende > daar door niet alleen

haar Ueven kort ende fmertclikmaaken, maar ook door Drenkenfchap

haare finnen verliefen» ende eindelik als eereloofe veragtelijke Beejien,

fchielik komen te llerven. Gelijk meede bekend is , dat die felfdc

wijfc ende goede God ten hoogften geloofd ende bedankt behoorde
te werden, dat het hem geliefd heeft, den Menfchetijtot eenen trooft

inhareftervelikheid ,tegeevendie bequaamheid,om door devoort-
teelinge in haare Afkoomel'mgen^ by naad in der eewigheid te konnen
leeven; ende dat het den felfden Goode ook geliefd heeft , de Men-
fchen? wanneer ^j haaren Wasdom bekomen hebben, dooroover-
vloedig voedfel, ende oovertoUige geellch des menfchelijken Lig-
haams, alsdanuitdengebruike van Spijfe ende Drank ontftaandej
veeltijds te o«fr«/?fM, ende eenigfinsinhaarverftand ofte oordeel te'

bedwelmen foodaanig, dat fy alle haaren rüfl: ende vergenougeiï foukeri

in het omarmen eenes Menfchen, die van eene andere Sexc zy. En-
de isdaarbcncevensden Menfchen nietalleen bekend, dat het Goode

ook geliefd heeft, die' Mcnfchón daar toe des te williger te maaken,
met beiden den felven Menfchen in die vereeniginge ende omar-
mingetcdoen genieten onuitfpreekelijkc Soetigheeden : maar is ook
aldaar beneevens fecr te beklaagen , dat, daar alfe Menfchen door eeri

wettig endé maatig gebruik van byflaapcn , haar leven verlangen , fig

geruftftcllen, die v.'aare Soetigheeden ccrelik gcnieten,endc in hadrd
feckere Afkoomelmgen mogzn ende konncnin der eewigheid leeven j

Vcele van dien nogtans, alleen door die Soetigheedefj,\ydkc fy omtrend
het byflaupen genieten, fig foodaanig laaten verlciJcn,datfy de felven

met ceneonverfaadelijke endctoomeloofe kcurclikhcid, in alle on-
tugtenooverdaad,endemctecn befivaxrd gemoed naarjagendc, in het

misbruik van b> flaapcn, h aar leeven verkorten , vcelc ongemakken ende
T 2 (nmtcH
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fmemn lijden moeten, endefeer weinige Soetigheeden genieten konncn>

ende daar bcneevens onfeekere Afkoomelingen naalaatende, eene fecr

vcrfoejelijke dood koomen te derven.

Ende hoewel daarenboovcn denMenfchen bekend is, dat daar

niemands Heer ofte Tjran , ende niemands Slaaf, maar fijn eigen hUn

te willen zijn, den Mcnfchen in het gemeen de meefle waarhaftigc

Eere ende feckerfte 'S^ujte aanbrengen foudej vcelenogtans fooF^'-

keerd, Eergierig cnde Heersfugtig bevonden werden, dat fy door de be-

ginfelen ende Soetigheedcn der R^^fmw^fjfigfoodaaniglaatcn ver-

leiden, datfyin geduurige onrujl hooger ende hooger klimm:!nde,

ofte willende klimmen, om daar n^aaWch^^rt Meede -Broeders in der

Kegeeringe ofte in den Raade, als Tjramen , tragten te regeeren , cnde dac

ly fulks niet konnendc uitwerken, veeltijds alsdan tot die wan -hoopc
vervallen , dat fy eenen anderen Tjran , hec zy van binnen , het zy van

buiten, in der Republike verwekken, ofte invoeren, om onder des

felfs byftandende fchaduwe, oover alkandere haare Meedc-Inge-

feetenen ende Meede-Brocderen te konnen heerflen. Ende is ons

cindelik meede bekend, datoffchoondecfeheersfugtigeMenfchen

haar hoogde oogwit qtwamen te bekoomen , met fig Heer oover haa-

re meede Regenten der weleer Vrj/e Republike te maaken, fy eftcr niet

dan een Tyrannig ellendig leeven , vol van fcbjik ende vrcefe fouden

konnen leiden, cnde dat die Heersfugtige mindere Ingefcetencn,

welke eenen Tjran in de Republike hebben helpen invoeren, daar

beneevens gemeenelik indiehoope van groote Ecre ofte Goed te

fuUen verkrijgen , bedroogen werdende , onder dien T/r^wwt, welke

(y ingevoerd hebben >. als ellendige opperflc Slaaven blijven leeven, of

aooranderer wraakgieriger handen derven, of van haare hoogheid

vervallende, door Hertfeer cnde Spijt, onder de gemeene vervloa-

kingcn aller Ingefeetenen der Republike, haar leeven eindigen.

Ende meenen wy den eigendlijken fin deefcr F a b u le te wec-
fen , aan te wijfen, dat voorfigtige Menfchen fig omtrend de Vlees-

fchclijke Welluden, maatig behoorden te houden , enóc dat de fVeU

luft'igen gemecncHk een drouvig einde hebben. By welken eigend-

lijken finne ons heeft gedagt allernaad te koomen , die Brutale eu-

Becdelijke drift, om oover fijns gelijken te Hcenfcn endere T/mw-

nifeeren, felfs wanneer men in der Republike ccn aanfienclik gerud,

ofte een vergecien Borger blijven kan.
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Gaa by geenen puivek ter Biegte^

ZVbrv ofud^ V^/av'erca-fTv cort^ti^ren-durrv

.

30. De Vos ende Doornè-^oom.

TT Oewel de TDoom-Haagen als ook de T>oorne-Boomen^
•n. geenc goede Vrugten draagen, gants niet cierlikvan

ftal zijn j nogte cenige fchaaduwe voor den Menfchen of-
te Dieren geeven , foo lange fy leeven, ende datfy dood
ofte afgehouwen zijnde, geen hout tot Timmeren , Beeld-
houwen j ofte Haard-brand verfch afFen , maar daar en tee-
gen fooleevendig als dood zijnde, de onnoofele Dieren,
die omtrend haar koomen , van haare wolle ofte goederen
berooven, ende alle die met haar omgaan, fcherpclik

fteeken ende quetfen; Soo gebeurde nogtans, dat dit

T 3 alles
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alles ongeagt, feekere Fos voor de Hondtn vlugtendc,

ende vreefende van de fclven gevangen te Tullen werden,

in der haafl: fijnen toevlugt nam tot een by hem ftaande

"Uoorn-Haage^^Qndc daar naa de Haage oovergeklommen

weefende, fig wijders begaf op eene T)oorne'Boomy daar

omtrend zijnde, waar van hy weederom vallende, eenige

andere fijner Takken haaflclik aangreep, ende fig daar door

indervougenquetn:e,dathy de Haage cndc dtn 'Doorne^

Boom begon te fchelden voor onheus teegen f/re^f/iddru-

gen te weefen, ende niet waardig te zijn , dat ooiteenig

verjaagd ofte vervolgd Dier, fijnen toevlugt tot ende op

haar naamej Maar deefe hem befpotcende, feide : Nie-

man heeft ooit by eenen fteekcligen T)ooren heul gefogc

ende fulks bekoomen,cnde dat behoord gy, die vermaard

zijt, feer fchrander , ende doortrapt te weefen, beft te

weeten, ende dien volgende hier uwe berging niet gc-

fogt te hebben , ofte gcfogt hebbende , foo behoord gy
niet foo feer onfeontrow als uwe eigene onvoorllgtigheid

te befchuldigen, ende te beftraffen , wanneer gy in rteedc

van by ons hulp te vinden, van ons geftooken ofte ge-

plukt werd. »

Uitlening ^^r Woorden.
inV t:^;^

n^e Oudd:) hehien hier Verflnan- met Hokden,
yyancïtgè Mmfchet.

Wetem^óSy cënM^ehfch'^ die dö^^ Lifièn cndt^^drcg

gewoon is y Jtjne LeeVens-middêlen te foukau

Met een Do okn-Haage ofte Döokn-Boom,
Menfchen die Van goeddoen afkecrig , hide tot andere

te befchaadigeny hegeerig^yn.

Alle
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1

ALle Ijklenfchen , geneegen weefende , hi^ar^igen behoud door
Goede ende Deugdptame Middelen te fpuken > ende weetende , dat

ff nooit in foo eenen verfeekerden ftand konnen koomen, dat fy
niet onpoofelik- ende fonder haai*e fchuld, in fwaare ongemakkea
ibuden konnen vervallen > als ook daar beneevens {ig bev/uft wee-
ffende» dat fy in fwaare ongelukken vervallen zijnde, door fihril^

ende vreefe foodaanig in haar verfland ter needer geflaagen ende
vervoerd fouden konnen werden» dat fy alsdan het dienftigenvan
het ondicnftigen niet wel fouden konnen onderfcheiden, merken
derhalven, eer fy in eenig gevaar zijn , feer wel op den loop des
Weerelds ende het doen der Menfchen, om in jillen gevalle, als

het de nood vereift,indagtigte konnen zijn, welke Meiifchen op-
regtj trow ende vriend-houdende, ende welke daar en teegen,
dubbeld trowloos, wreed ende verraaders zijn.

Maar Menfchen, die daar en teegen gewoon zijn, haar behoud
te fouLen , niet foo feer volgens eenige goede Reedcn^avelingen

, of-
te gebeugenijje y als wel naar het haar in den linne fchiet , op der daad
foo als fy in noode zijn, met eenige vonden ofte liften daar teegen
te bedenken i foo gebeurd gemeenelik, wanneer haar dateenige
maaien gelukt is, dat fy daar op al te fecr beti'ouwen. Sulks fy
vcrfuimd hebbende > voor af vrinden te maaken , ende ook geenen
anderen ommegang gehad hebbende , dan met lofle Menfchen*
die haar gelijken, door die wreede vervolgingen eeniger boofe
Menfchen , ofte door andere fwaare ongemakken , vervallen in
foodaanige Schrikkende Vreefe, dat fy van allen verflande fchijnen
beroofd te zijn, ende alsdan haare toevlugt veeltijds neemen , tot on*
,bekende endegants ondeugende Menfchen jdiein plaatfe vanregt
ecrgiérig te weefen , ofte een menfchelik meedoogen te hebben
oovcr ellendige Menfchen, die haaren toevlugt tot haar neemen j
alsdan in teegendeel toonen of uit der aard , of door eene lange
gewoonte meer geneegen te zijn , andere Menfchen te befchaa-
digen als te helpen, ende dat fy dien volgende fig niet ontficn,
voor een klein gewin, haare fchaamte,eere, ende alles wat hier
op der aarden heilig is, te vcrkoopen, het Regt van Gaft-vry-
hcid te fchcndcn, ende die arme vlugtende Menfchen tebefpot-
ten, te befchaadigen, ende «an haare Vyandcn oever te Icevc-

SulJiJ
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Sulks indien het eengroot ende tpreed Schelmftuk,iSite beleedigcn

ende wijders te onderdrukken, Menfchcn die gewoon zijn te

leeven door liften ende quaade konften, wanneer fyin haarcellen-

den haaren toevlugt tot ons gcnoomcn hebben : wat fullen wy
feggen van die Menfchen, welke konnen goedvinden, andere
MeiifGhen, ó'ie om hnvc Deugd vervolgd werden» ende haaren

toevlugt tor haar genoomen hebben, iclfs te befchaadigen ofte

aan haare Vyanden oover te leeveren j Waarelik, die fulks doen,
zijn geen Menfchcn, maar Gedrogtcn in Menfchen fchijn , ende die als

Gedïogten ofte monfters hadden behooren, ofte nog behoorden te

werden gefmoord , ende uit alle by-cenkomften van eerelijke

Menfchen gebannen te zijn, op dat ha;irder nooit meer mogte
worden gcdagt, of wel, dat haare eerelooiheid ende fchandelik,veragt

Leeven, haar mogte gedyen tot ecne langduurige ftraffe.

Volgens welk voormelden blijkt, dat de Ouden n:ict deefer F a-
BULE ons hebben willen lecrcn, dat Verftandige ende Deugdf4atne

Menfchen, eer fy in ongelukken ofte ongevallen vervallen zijn,

rijpelik ende met bedaarde finnen, behoorden te oovcrleggen

,

aan wien 1)', in fwaare ongemakken vervallen zijnde, hu'p ende
byftand behoorden te verfouken , ende dat fy nooit van ondeugen^

de ende ontugtigc Menfchen, goede raad ofte byftanJ hebben te

verwasten. Ende dnt daar en teegen lifiige , hcdrtegelijke er.de ott'

deugende Menfchcn, fig in voorfpoedcn vindende, nooit oovcrleg-

gen, van wien fy in tcegenfpoeden, trooft ende byftand, behoor-
den re verfouken, ende dat fy derhalven in groote ongemakken
vervallende, door grooten haaft {Jg mecnen daar uit te redden,
wanneer fy van de nanftc aanftaande Menfchen hulp verfouken,
fchoon die van foodaanigen aard zijn , dat fy dcfelvcn in haaren

teegenfpoedc befpotten , ende nog meer verdrukken fullen.

Pff
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JVp tny de Man 9 iJ^wp u het Regt,

31. DeLe^oi^ende eenige verjlindende heeften*

DE Leew met advijs van alle verflindende Beejien^ttn

gebod hebbende doen afkundigen , dat atle Hoorn"
Beefien voor Sonnen ondergang, de feer grasrijke endc
aangenaame Boflchaadje moeden ruimen, ende fonder
desfelven believen, nooitdaar in weeder te koomen had-
den, op lijf-llraffej Soo gebeurde het, dat een Koe ^ bui-

ten de BofFchaadje fig begccven hebbende, haar fag ge-

volgd van eenen baarde ^ als ook van ecnen Haafey wel-

ke ly aldus aanfprak : „ Broeders , wat beweegd u, neevens

), my het B09 te verlaaten , daar deefe Wet u geenfinsaan-

i> gaat? Waar op het Taard fcekere fVen ofte Un-j:;as aan

V fijnen
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fijnen Hoofde toonde, endcdaar by vougde, dat die ee-

nige gelijkheid met cene Hoorn die nog ftond uit tekoo-

men , hebbende, hem ligtelik voor een fecr (lerk, ende

voor den Leewe vreefclik Hoorn-beeft foude doen aanfien.

De eenvoudige Koe deefe Reeden niet voor genougfaam

aanneemende,feide: Hec oogmerk van deefe Wet is, foo-

daanige ordre te (tellen, dat de Leejn door het middel

van de Hoorn-bteflen niet fbude konnen gcftootcn werden,

ende die Bml ofte IVen maakt u felven nog onbequaamcr

tot ftooten , dan of gy die niet en had. Ende als de Haas

feide , dat hy uit den Bofle vlugte , uit vreefe , dat de

Lee-jü fijne lange ooren voor Hoore?is Ibude neemen, feide

de I{oe insgelijks, dat die ooren niemannc konden befchaa-

digen , maar dat een Haas daar by des te ligcer kende gc-

greepen werden ; foo antwoordeden fy beiden uit eenen

monde: 't Is alles waar 't geen gy fegt^ maar wy hebben

veele Landen doorreift, ende daarom kennen wy mis-

fchien beeter als gy de liftigc voorneemens der Lee-juen

ende VerfiindendeBeejien ^ diewy vermoeden daar heenen

te ftrekken, om onder eenige eerlijke voorwendinge , al-

ler gras-eecende Dieren vlees tebekoomen,ende foo doen*

de, evenwel de naam vaji regtvaardig te zijn ,te konnen

behouden. Ende fchoon genoomen des Leeuwen voornee-

men omtrend het afkondigen deefer [f^et y foodaanigniet

waare, foo is het ons genoug, dat gewiffelik de eerfle

Hongers-nood ons in het gevaar van door den Leejie of-

te door de verjUndencie -'Dieren gegeeten te werden, bren-

gen foude j ende dat wy derhalven oover-vlocdigc reede-

nen hebben, ons te verfcckeren, dat wy feer wel doen,

met die onfeekerheid by de verflindende Dieren niet te

'willen leeven, maar dat w^y neevens u , verre van baar be-

hoorden te wijken, fal geen wijs 'Dier ontkennen.

Uitleg-
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Uitlegging der Woorden,
CT\ e Ouden hebben verftaan met den Lee Wy een Koning
-^-^ die door Wetten regeerde ofte naar IVetten te Regee^

reny verpligt is,:

Met Verllindende Beesten, Hoovelingen ende Krijgs-

luiden.

Met Gras-eetende D i e r e m , menfchen die van haare ei-

gene Inkoomen leevcn.

Met een Paard, een vernuftig arbeidfaam mcnfch.

Met een Haas, een ervaaren beleefen rrienfchy die nie^

mand hef:haadigd.

Met Gasrijke Bosschaadjen, feer aangenaame Hui-
fen ende Landen der gemeene Ingefeetenen,

JJ teren y die fonder Wetten regeerden, ende derhalven haarc
Ondcrdaanen naar hun g' lieven ftraften ende beloonden , wier-

den by de Ouden geagt te. zijn Barbaren f dat is, de allergrootfte

Tjramien ende der felven Onderdaanen de aller- ongelukkijgfle Slaaven^

waar van wy de Exempelen fien in Turkyen^ Ferfteriy Mofcovien y &C0
daar in die anderiins foo feer gefeegende Landen, alle kennifle,

alle deugd, alle rijkdom der Ingefeetenen belet ofte uitgebluft,

ende geroofd, als ook verteerd werd, door die boofe regeeringe.

Hceren die naar hun gelieven voor haare Onderdaanen U'etten

maakten endebraaken, ende uitvoerden ofte beletteden uitgevoerd
te werden, wierden van de Ouden^Tjrannen, ende haare Onderdaa-
nen Slaaven, genoemd ; om dat aldaar geene JVetten dan ten voor-

deele des Tjram ofte fijner Raaden gemaakt, ende de Onderdaanen
onder fcbijn van JVetten geregeerd werdcnde,nogtans gcduurig da-
gen, dat de Wetten niet naar reeden ende billikheid , maar ten
voordceledcs Heeren ende fijner Hoovelingen eerÜ gemaakt ende daar

naa nog meer uitt^elcgt wierden» ende fy derhalvcn op der Wet-
ten eigendlijken finüe niet mogten figverlaatencndeverirouwen.

Heeren die geene magt hadden, eenige Wetten te maakcn ofte

te breckcn, maar die gefield waaren, om defelvc te doen execa-

teeren^ ende die ook leeven moellcn naar foodaanige Wetten als

ccn Raadt ofte eene Vergaadcring van vecle andere daar toe be-

V 2 vougdc
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vougde Menfchen, goed gevonden hadden te maaken, wierden

van ouds by den Gr/Vi^^« ende l4««^« > * Koni-^gcn genaamd. Ende
oordeelden de felven , dat onder de eerfle dag van Hceren, geene
vcrftandige Menfchen konden» ende onder de ttpeede flag gecne
behoorden te willen leeven ende wooncn, zijnde alleen de derde flag

van üeeren draagelik. Alfoo de Wetten aldaar niet naar voorvalic

endenaarden Luft van eenen Menfche gemaakt, uitgelegd cndc

febrooken» maar vooraf voorbedagtelik ten voordeele dergeenen

ie daar aan gehoorfaamen moeflon jgemaala, endede ^gteuyom
daar naar te oordeelen, als ook die Hetren om de executie te doen >

verpligt ende genoodfaakt plagten te werdc n. Sulks die gcmeenc
Ingcfeetenen naar die Wetten fchuldig geoordeeld werdende , haar

lijfende goed verbeurd te hebben, het felven niet den Regieren nogte

dien Ueere^ maar hun eigen felfsmoeften wijten, datfyfig aan die

ftraffe ofte fchaade te moeten lijden , door haare eigene misdaaden,

fchuldig gemaakt hadden. Ende deDeugdfaame Ingefeetencn aan

de andere fljde, naar de Wetten geleefd hel)bende,{lg ook alledns vcr-

feekeren konden, vrj^ gcfprooken^ ende voor allen quaade lefchermd

te fullen werden. Weshalvenook infoodanigeRcpublikenjdicmet
bepaalde Hoofden voorden waaren, de Ondeugden eenigfinsuitge-

bluft, ende de Konften,Weetenfchappen, Rijkdommen, Sec det

gemeene Ingcfeetenen ook eenigfins aangefokt wierden.

Daar in tecgcndeel dcefe Fabul ons afbeeld eenen Heer die,

fteunende niet op de reeden ende billikhe'td, maar op fijne Uoovel'mgen

ende Kr^^^/w/i^», foodaanige Wetten maakt ende breekt , als ook dc-

fclve uitlegt ende doet uitleggen» ende executcerd naar fijn eigen gelie-

ven } ende ons derhalven leerd, dat de vernuftige arbeidfaame, gelijk

meedede inkennifie ende deugden uitfteekendc Menfchen, door

de liefde tot haare Huifen ende Landen niet behoorden te werden

weederhouden, van te vlieden uit ende van foodaanige Rcgeeringe,

daar men waarclik naar den finne der Wetten Icevende, fijn leeven,

eere,ende goederen, niet langer behouden kan, dan als het eenen

Menfche, ofte die van fijnen Aanbungepdicfd. Ende dcfelvc Fa b u l
ons oöklecrd, dat verftandige Menfchen, hun voormaals Vrj/ ende

daarnaa ooverheerdVz^dQihnd verlaatcnde, fig nooit behoorden ter

nèeder tefettcn, dan in Republiken , daar men, naar Wetten lee-

?ende, geruft mag zijn.

* dafiieusyï{ex: Harde
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Hartie Slaapen Ueren,

i-

ZBtfcator tctus Jap\

De Schaapen y Herder ende de Wagt-Honen.

17 Enige voorfigtige Schaapen i aangemerkt hebbende de^ wijsheid ende bequaamheid der Menfchen , om haar

roor de IVohtn te befchermen, ende haar midderler wij-

Ie ordentelik, van eenen afgeweiden Velde, naar een an-

der graafiger te drijven -, koofen eenen aanfieneHjken Man
tot haaren Herder

't
op voorwaarden, dat hy voor fijnen

arbeid den WoC^i die by tijden van haar afviel , tot fijner

Kleedinge gebruiken , ende dat hy ook haar oovertoIHg

Melk drinken foude moogen. Ende de Schaapen dus lan-

gen tijd gehoed zijnde, faagen fyeindelik, dat haar Her^

der > hoe bcibrgd ende weldaadig hy ook omtrend haar

V \ moge
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jnogt fchijnen teweefen^hy nogtans haar, onder voorgec-

ren, dat de IVol haar in den Soomere al te feer foude verwar-

men, fookaal fchoor,dat fy des Soomcrs niet min koude
als in de Wintere lecdcn , hoewel hy datwaarelik deedc,

niet om dat hy daar meede der Schaapen wei-vaaren fogr,

maar in teegcndeel , fchoor hy haar uit gierigheid, om
haarc fVol ren dierflen te verkoopen. Ende bevonden
die Schaapen daar beneevens, dat hy dat felfden ookdce-
de met haar alle hunne Melk^^ die de natuur hun tot on-

derhoudinge van haare jonge Lammeren hadde gefchon-

ken , af te tappen > onder voorgceven , dat de Lammeren
haar daar van oover-aafen fouden, ten waare fy haaft leer-

den gras eeten. Ende dat die Herder daar en booven voor-

wendende , dat haare weinige grafige Velden haar niet alle

fouden konnen voeden, indien fyal te veel vermeenigvul'
digdenj het derhalven noodig was voor haar, op dat fy

niet alle flierven , by tijden eenige Schaapen te dooden^

fulks hy ook waarelik naar fijnen honger ofte fijne luften

fig fpijsde met haar vlees, hoewel alles onder voorwend-
fel, dat het gefchiede ten haaren voordeele, ende met
eenen grooten yvere, om des te beeter haar teegen de
Wolven te konnen ende te fullen befchermen. Het welk
aldus door de Schaapen aangemerkt zijnde , ende de Her^
dtr fchielik koomende te fterven, foo rcfolveerden fy by
fijne aflijvigheid, hen te begeeven onder de befchermin-

ge der Wagï-Honden ^ die uit der aard geen e Schaapen

doodeden, ende by Voorwaarden , alles fins met haaien

aarde oover; een koomende, geen e andere beloonmge be-

geerden, als van haare cj^/f//t, ofte van de Schaaptuy^io,

doorfiekte ofte ouderdom haare eigene dood quaamen te

fiervcn , gevoed re werden ; naademaal fy van haare eige-

ne klecdinge genoug waaren verforgd, ende dat het met
haaren
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haaren aard niet oover een quam, Leevendige Schaapen

te dooden, om die te eeten : gelijk het meede eene feer

goede faak Was 5 dat haar grootüe Vyand, naamelik de
fVoifi ook den Hondea vyandig, ende dien volgende een

geraeenen Vyand was 5 onder welke oppaffinge der Wagt-

Honden^ fyhaar eenen langen tijd (eer wel bevonden, en-

de nog langer wel bevonden fouden hebben , indien op-

gemelde IVagt'HondenyOndQtdtn Lak dat fy £>^/ waaren,

door uitfinnige Schaapen, niet gedood waaren geworden.

Uitlegging der Woorden,

CcHAAPEN, z^n onnoofele Menfchen , ofie gemeene
^ Onderdaanen.

Wolven zijn Fyanden ofte Tyrarmen.

Herders zijn Menfchen , die voorgeeven^ andere tefnU

len helpen , ende onder dienfchyn niet dan haar eigen voor»

deel fouken^ ofwel wettige Koningen ende Vorften.

Wagt-Honden, zijn foodaanige tJMenfchen , dis in

den ondergange van haaren l^riende^ haar eigen- verderf

fanden vinden i ende daarom hem feer trowelik raaden*

Of wel het zijn opperjie ^Dienaars , ofte Magiflraaten ee^

mr Vrye Republikey die feer wel gegoed zijn ^ ende feer

weinig ofte niets van andere Ingefeetenen tot haare Huis-

houdinge behoiiven,

WAnneer de Menfchen zijn in eenen feer geruftigen Stande s

ende by gevolge tijd ende gelccgendheid genoug hebben

,

om alle voorvallende Saaken rijpclik te oovcrweegcn , eer fy be-

fluiten wat gedaan ofte gelaaten behoorde te werden: Soo leerere

ly nogtuns fclfs in dien aller-gewcnften Menfcheüken ftande, en-

de by haarc bedaarde finnen wccfende, niet foo feer wat haarnuc
ofte fchaadclik fal weefen, doorcenigc voorgaande eigene Reeden-

kaavelinge ofte nndcrcr OndcY\vij(\nge , als wel door eigene hcvin^WngCj

ende door het gunt fy aan anderen haars gelijken fien gebeuren.

Ende
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Ende wanneer de Menfchcn door fwaare ongetnal^ken gedruki

werden , ofte in foo eenen Stande koomen , dat fy vreefen alle haar

goed , ofte haar lijf ende leeven te fullen verliefen , foo werden haa-

re finnen geduurig opgewekt, om te bedenken de grootheid der
ongemakken, die Cv voelen; ende zijn (y alsdan geduurig beefig

met de Saaken die iy vreefen h^ar te fixUen ooverkoomen , nog vrec-

Telijker als fy waarelik zijn , fig felven voor te (lellen ; Sulks fy fig

in dien ftande nooit tijds gcnoug geeven , om met becLtarde finnen»

o£tc met wijfe ende goede vrienden, welke fonder die ongemakken
ende buiten noode zijn, wel te ooverleggen endetebefluiten, wat
in foodaanigen ftande derfaaken, beft gedaan ofte gelaatenwaare:

maar aanftonds, op deminfte fchijn van te konnen ofte te fullen,

tot eenen bceteren ftande, dan waar fy alsdan in zijn, geraakenj

(bo belluiten fy altijds tot de eerfte in der hand vallende verande-

ringen , ende behaagen die veranderingen haar ook gemeenclik

niet langer, dan tot dat fy met der daad bevinden , wel van quaad

veranderd , maar weinig ofte niet verbeeterd , )aa door de onge-

woonheid van de nieuwe ongemakken ende laften te draagcn, als

ook door veele andere oorfaaken , merkelik veravgerd te zijn.

Sulks indien fy daar naa door eenige gevallen de-fcs Weerelds,

ofte om beeter tefeggen, door Goodes genaidc , onnoofelik ende
Tonder geweld, van dat haar fwaarehk drukkend quaad werden
verloft, fy alsdan metfeer bedaarde finnen, de faaken rijper ende

beeter plagten te ooverleggen, ende te befluitcn» niet te gebrui»

ken twijfckgtige middelen , ende Hulpers, die wel goed fouden

konnen doen , maar magfchien liever quaad doen fullen willen»

Naamentlikjfy vermijden alsdan feer wijfelik t'haarer hulpe te ge-

bruiken foodaanige Menfchen, die in bet wel- ofte qiddaltksYaaren va»

haaren Vriend , W£t baar eigen wel- ofte quMlikzvaaren , maar baar eigen quaa-

Uk- ofte wel-vaaren^ gcwijfelik^vinden fullen, ofte immers konnen, om
in plaatfe van dien te gebruiken, foodaanige Raadcrs ende Hel-

pers, die neevens haaren Vriend ftaan ofte vallen fullen moeten.

Ende is dit fclfs by de aller eenvoudtgjie Menfchen, wanneer {y

haare eigene byfondcre Saaken handelen, foodaanig de gemeenc

loopi dat daar uit is ontftaan het Spreekwoord, d^t een Eez^l fig mt
meer dan eens floot aan den felfden ficene. Maar vermits genwene Saaksu

foo feer als eigene niet worden aangetrokken , cude dat daar en

boovcn
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booven de ongemakken der Regeeringe op veele (chouderen ge-
draagen, ende de voordeden, op veelen verdeeld vverdende, klein
2ijn voor ecnen ydere der Ingefeetenen in het byfond er 5 endc
dateindelik, door de ftervelikheid der Menfchenj de oude ico-

tiinge7i foo wel als Onderdaanen, gedjurig fterven* ende niewe ofte
jonge aangebooren werden, die alle onweetende ter wereld komen,
endede ongemakken der Ouden nog niet verooriaakt ofte gelee-
den hebben: Soo fiet men in deefen die al te grooteonvoorfigtig-
heid gemeenlik pleegen, dat wanneer God de Heer haar fulks van
eenen DwingeUnde ofte quaaden Koninge heeft verloft , dat fy de Saa-
ken wijsfelik ooverlcggende, haar felven eens ende voor allen van
die ongemakken ontflaan, ende eene heetere forme van 'Regeemge op-
ftellen fouden konnen,fy nogtans inplaatfevandien, niet dan ver-
anderingen van Menfchen maakenj waar door de Onderdaanen wel
van Tjframen veranderen , maar van de Tjranmeydie de Onderdaanen
gedrukt heeft , ende diukt , niet verloft werden. Sulks dit verbeete-
ren ofte wcg-neemen der Ongemakken van der Regeeringe, met
die te brengen tot eene beetere forme, eigentlik is het werk der<t/-

dermjfle ende aller deugdfaamft-e Menfchen. Gelijk inteegendeelhet
verargeren der forme van Regeeringe, ende het invoeren der^^-
hreeken van dien» is het grootfte Schehnjluk^ d:it Menfchen op der
wcereld, ofte in haar leeven, fouden konnen doen.

Endc hoewel ter verklaaringc ofte beveftiginge deefes, foo uit

de oude als nietpe Gedenk.-[chriften ^ van beiden fouden konnen wer-
den bygebragt feer veelc Exempelen, om aan te wijfen, dat felfs

veele der allerbefte Koningen tO^d-M fymct haare Boovelingen 'm alle

ooverdaaden fouden konnen leven» niettegenftaandeliaare gedaanc
Beloften ende afgelegde Leden^ de Rijkdommen hunner Onderdaa-
nen, onder fchijn \m Boeten oïic Verbeurt-ntaakingen ^ weegens ee-

nige opgeraapte Misdaaden, tot fig trekken: ende ten beften gaan-
de, haare Onderdaanen dcor veeldcrlei Schattingen i:ndGLaflen kaal

fcheercn, onder fcer fchoone dekmantels, jaa onderden fchijn

van feer goede Medicijns te weefen, ende dat fy tijdelik, volgens

de Regulcn der konfte, de Aderen hunner Onderdaanen moeten
ende wecten te oopenen, naamelik met moedwillige oorloogen
te onderneemen , om door beide die middelen de weelde endc
de vermeenigvuldigingc baarcr Onderdaanen te beletten; ende dat

X dica
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dien volgende alle de g?ring{lc vcrftanden der Menfchen, uitall^

die meeiiigvul iige ende geduurigc voorvallen, wel vaftelik be-

hoorden te bclluiten, dat wanneer de goede God, door fijne gc-

naade, de Onderdaancn vnn eencn Divingen-lande ofzc Koninge Culks

heefc verlofl, dat fy ecne beetere forme vm Regeemge foudcnkonncn
©pregtenj het een feer fchand lik vcrfuim is , het felven niet te

doen : efter foo fuUen wy geene andere Exempelen voor de oo-

genftellen, als die van de Vereenigde Neederlmdeny ende datinfoo-

daaniger wijfe , dat wy ons eigen oordeel daar van niet oopenbua-

ren, maar den Leefere relfsiaacen oordeelen Tullen, of de Ingefee-

tenen in plaatfe van GYa^ven^ Stadhouders ende Kafiteïnen Generaal,

eerft verkooren, ofte van tijden ten tijden oover haar verkreegen

hebbende, ende daar naa, fond er de felven door gcmeene OpiT"*?-

t£rs geregeerd zijnde geweeil , als meede cindelik weedcrom
Stadhouders ende Kapiteinen Generaal verkiefende , haire forme \'an

Regeeringe verbeeterd ofte verargerd hebben, ende of fy dien vol-

gende onder de Voorfigtigc ofte Onvooifigtigen, Gelukkigen of-

te Ongelukkigen , behoorden te werden gereekend : Want de

Leefer^ foo wel als wy, de ^f^^^m; V)7 hebbende, daar meede niet

kan fondigen , gelijk wel in teegendeel gedaan foudc konnen wer-
den, door den geenen, diu fig aan-maacigen foude, fijn oordeel

in deefen door gedrukte Bouken^ voor ofte teegen, allen Ingefee-

tenen decfer Landen bekend te maaken ) alfoo fulks foudcn llrij-

den teegen de pligt eenes goeden Borgers , die van Goode wel eenc
goede ende beetere Eegeer'mge ^ als waar onder hyleefd, vermag te bid-

den ende te wcnfchen , maar eftcr met de felve Regeeringe , foodaa-

nig als fy is, fig geruft ende te vreeden houden moet , fonder die fei-

telik te willen veranderen. Hacrob.SatnrnJib. i.c.i. CTacit. HiftJ. 4.

Maarwy fullenditbefluiten , met in het gemeen te fcggen , dat

deefe Fa bul den Menfchen leerd , dat wanneer fy figingroote

ongemakken bevinden , endearger vreefen, fy, om daar uit tegeraa-

ken, niet haaftig moeten rcfolveercn, te gebruiken middelen die niet

alleen baaten, maar ook fchaaden konnen. Endcinfonderheid dat fy

fig moeten wagten , in haare ongemakken ter hu^pe te roupen fooda-

nige Menfchen , welke naa de beweefene hulpe , door cene ondcrdruk-
kinge der geholpenen hare eigene grootheid ende magt louden kon-

nen opbouwen, om die wel eer Vrye Luiden tot haare SUarcn, ende
lig daar oover ijr^nmi ofte Sduycrim Hmvi te maaken. n'ap
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Werp geene oude Schoenen weg^
eer gy niewen Mt.

Omms rnutaüo fer. ha.'het:1

3 j. De Vrnhr ende Land-Foogeh.

17 En T>uiker , des nagts het fchijnfel der Sterren in een
'--^ Vis-rijk Waater fiendc, meende dat het blinkende

VtJJèn waaren, fulks hy ,om die te vangen, dcngeheelen
ragt te vergeefs arbeide 5 ende daar naa by daage waare-
Ük eenige l/ijjen in den waatere fiende, diehy foude heb-
ben konnen vangen, om (ig daar meede te fpijfigen ,foo
vreefde hy weederom te vergeefs te arbeiden , ende be-

droegen te fullen zijn. Ende murmureerde hy vervolgens

X z oover
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oover den grooten arbeid die hy deede , om fijn aas foo diep

van onder hec waater te haaien , ende dat met perijkul van
eenmaal daardoor te fullcn verdrinken : Derhalven hy be-

floot, dat Ambagt van ViH^en niet meer te doen j maar hem
by andere Voogelen te vougen ,die fondcr eenigen arbeid

haaren lekkeren koft op het Land vonden : des begaf hy
ilg onder andere foorten van Voogelen, op het Land,
alwaar hy , door ongewoonte , foo wel als die Land-V^oo-

gelen , de lekkerfte ende voor hem noodfaakelikftc ofte

dienftigfte fpijfe niet kende , ende die nog min vinden

konde. Ende het ergften van allen was, dat hy aldaar,

als een feer behouftige arme Vreemdeling y veragt wicrd,

ende dat hy in haare Spijfe geene fmaak vond > Sulkshy

maager wierd , ende wenfte weederom als voor dccfen
,

fijnen koft in den Waatere te vinden: Maar, ten deele,

om dat hy fijne eerfte gewoonte hadde verleerd , ende

afgewend > ende ten deele, om dat fijn hghaam tot foo

fwaaren arbeid, door fijn uit-teercn ende qiiijnen , al te

fwak geworden was, derfde hy flg niet meer rot hetdui-

ken in den Waatere oovergeeven , waarom hy flurf van

honger ende gebrek.

Uitlegging der Woorden.

^
^/l/fet eht U ^ iKEK ^?ehhen de Ouden ycrfïaan^

een Man, die metfijne handen te arbeiden, jljncu

koft gewint,

M'et L A N D - V oo G E L E M , werden Fier Verftaan ,

Menfchen die meefl met haare gedagten arbeiden ^ of*

te
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te Leedig-gaandersy die door eenige konflen haren
kojl 'ppmnen.

OM dat wy onfe eigene Saaken ooverleggendc , altijds meer
gevoelen het teegenwoordige QuMden als het Goeden, dat

daar in ftcekr, ende dat wy daar en teegen in anderer Menfchen
Saaken akijds eerft ende meer vermerken het Goeden als het Qma-
den, dat daar in is: Soo ontftaat hier uit? dat wy in onfe eigene
Saaken , wanneer wy die by anderer Menfchen Saaken vergelij-
ken j niet wijs genoug zijnde , om wei te befluiten , wat van
beiden eigendhk te houden zy ; wy dien volgende oover Saaken,
daar ietwes aan geleegen is, behoorden raad te pleegen met an-
dere Menfchen, die wy meenen ons gonftig te zijn, ende die
Saaken, welke wy haar voordraagen, wel te verRaan. Ende in-
fonderheid is dat raad-pleegen noodig in de aller-gewigtigfte Saa-
ken, waar onder decfe drie werden geteld : De eerjie met wat
beefigheid men fig behoorde te erneeren , om fijn leeven met ee-
ren door te brengen. De tweede, ofende in welke gevallen men
in eenen Lande y daar men gebooren ende opgevoed is, behoord
te blijven ofte van wooninge te veranderen, ende waar fio- ter
needer te fetten. De derde ^ of ende met wien men fig in den
iJou\i>eliken Staate behoorde te begeeven. Ook is in alle Saaken
wel aan te merken, dat, om de felven wel te konnen ooverwee-
gen , noodig is , eerfl te hooren den raad der geencn , die men
meend dat de voorgeftelde Saak in het geheel afraaden fullcn, op
dat men uit die mooge hooren alle degehreeken ende ongemakh^n

van dienj ende dat ook noodig is, daar naa meede gehoord wer-
de den raad der geenen, die der felve Saake toegedaan zijn j op
dat die ons bekend moogen maaken zWq deugden, voordeden ende
gemakken , welken in die Saake foudcn moogen wccfen. Het
welk gedaan zijnde, ende kennclik wecfcnde, dat gccne wce-
reldfe Saaken volmaakt zijn } maar dat fy alle, hoc foct ende
fchoon fy ons toe fchijncn, hnüvc gebreeken hebben: foo is het als-

dan het werk des Raid-plccgcndc, te maakeii twee byfonJcre

I^fien, ende in de eene te Hellen aile de bygebragte ofte bedcn-
X 3 kc-
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kelijkc Voordeelen , ende in de andere Lijfte alle bygcbragte ofie beden-
kéljjkenaadeelender Saake, waar oover men raad gepleegd heeft;

om alle de voor- ende naa-declenby figfelvcnrijpclikte ooverwee-

gen, ende daar naa te befluiten, wat gedaan ofte gelaatcn behoord

te werden i altijds indagtigweefende,dat het in Saakcn» die twij-

felagtig zijn, ende die van niemanne dan van onfe eigene keure

altijds hangen j Sulks die altijds in ons vermoogen fullen wecfcn,

het ook altijds veel beeter is , de feiven in ókn ftandc van Saa-

ken te Uaten als te doen , het gunt daar naa niet weederom door

ons on- ofte ver-daan fal konnen werden. Ende dat daar en tee-

gen in Saaken,'die van eene twijfelagtige uiiflag fchijnen tewee-
ien , ende die ook van andere Menfchen ofte eenige voorvallen-

de gelecgendheeden hangen, doorgaans beeter is die te doen als

te laatenj om dat, wanndfc^ die gekcgendheid , om fulks te kon-

nen doen, voor by gegaan is, opfoodaanig laatcn gemeenelik volgd»

een al te laat Berowi welk of fchoon in ons onftaat uit cene Men-
fchelijke fwakheid omtrend onfe oordeelen, foo is het nogtans

voor ons beeter een drouvig Berouw voor te komen , als daar meede
belaaden te zijn. Om nu deefe gemcene Recden-kaavtlinge aan

bjfoiidere gevallen toe te paflen, foude te lang zijn: derhalven wy>
by onfer Fabule blijvende, alleen fullen fpreeken van verM'

demgen van Landen ende beefiglKeden ofte meerhigen , in volgcnder

wijfe.

Oovermits het geval van gchooren ende opgevoed te werden ia

dcefen ofte dien Lande, als ook de Beefigheid om fig te ernecren,

hangd van de keure onfer Ouderen ; foo is waarclik het grootflc

geluk ofte ongeluk der Kinderen, gebooren ende opgevoed te

üijn in fecr bloejende rijke, ofte in quijnende arme Landen en-

de Steeden, ende is het geen minder geluk ofte ongeluk , dat

ook onfe Ouders voor ons hebben verkooren foodaanige becfig-

heeden, als met de geleegendheid onfer Landen ende Steeden,

als ook met onfcn eigen aard beft oover een koomenj ofte wel
dat die daar teegen Ürijden. Want «een groot gedeelte onfes

leevcns hefteed zijnde, om ons aan ende tot foodaanige LandcH,

Steeden ende Veeringen bequaam te maaken ende te gewennen j

Soo hebben wy waarclik by veranderingen van dien", genoug-
faam den aller-bequaamften tijd onfes leevens vcrlooren. Ende

daai
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daar en booven foo heeft gemeenelik die lange gewoonte ook foo-

daanige kraft op ons , dat wy in andere Landen, ende te gelijk tot

andere beefïgheeden oover gebragt zijnde , ons feer fwaarelik

daar naar konnen fchikken.

Ende op dat de Menfchen in deefen bequaamer mogten wee-
fen, om wel te oordeelen, wat daar omtrend wel gedaan ofte

gelaaten zy, keren ons de IVijfen feer dienflig te weefen, in on-
fe jeugd veele omleggende Landen, Taaien, ende wijfen van
lecven der Menfchen, gehanteerd, geleerd, ende beflen te heb-
ben: met die ooverlegginge, ofmen fig daar naar foude konnen
fchikken ofte niet. Ende ten anderen leeren de felve W^[en^ dat

men fig niet alle te gelijk mag ter woone nceder fctcen in ecnen
Lande» daar de forme van Regeeringe t Wetten ende Gewoon-
ten, ons onbekend zijn; ende dat men fig voor eerft in eenen
vreemden ons onbekenden Lande niet als ttvpouve, ende om
daar van eenige kenniffe te krijgen, ter needer behoorde te fet-

ren. Ende dat men daar beneevens fijne oude wijfc van Leeven,
Hand-teeringe ende Neeringe niet plorfelik in het geheel be-

hoorde te verlaaten, maar ten dccle ook fijne voorgaande te be-

houden; op dat, indien de niewe, beproufd zijnde, niet bee-

ter als de oude te weefen, bevonden werd; men in 't geheel

by het oude (bude moogen blijven j ende fig alfbo crnee-

ren.

Alle deefe voorfieningen derhalven noodig zijnde by de
beft beraadene Menfchen ; Soo is voorwaar geen wonder , dat

Meh'fchcn , die met geene andere wijfe Menfchen raad-plee-

gcn, ende niet wcetcn, dat Menfchen altijds met haare gedag-
ten ofte met den lighaame moeten arbeiden , ofte dat fy ander-

fins fig felfs veel quaads veroorfaaken , veeltijds alleen fien op
de naadeelen hunnes VaaderUnds ofte haarer Neeringe , ende daar

en teegen ook alleen fien op andercr Landen ende Nïcringcn
Voordeelen, fonder daar en tecgcn haare eigene Voordcelen ook
teegen de Naadeelen der anderen in der waag-fchaalc te leggen ;

Soo is het, feggen wy, geen wonder, dat dcefe onvoorfigtige

Menfchen haar Vaadcrlani ofte Veeringen tccgen andere wiflV
lende

, gemeenelik in plaatfc van te verbeeteren , een fecr

drouyig einde hebben»
AUe
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Alle het welken ons leerd deefe Luikfr , welke , fonder cc-

nigc voorgaande raad-plcegingen met andere Duikercn > uit

fuivere leuihcid ende Ickkernie , van het Waater op het lAni

vliegende, cndc fig aldaar met die Land-Neeringen , onder die

vreemde Land-Voogelen niet geagt fiende j ofte fig konncnde er-

neeren, al quijaende komt te fterven.

De

i
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De Gierigheid^ bedrtegd de Wijdheid.

Cum ma;cre eerCare furiofum .

34. Ecne l^ty Draaky endc de f^L

p* Ene I^aty door honger of door lekkernic , (pijfe fouken*
*-' de, quam in feekeren Smids'Winkeii ende vond aldaar ec-
ne Fyly die, op dat fy niet roeften foude , door den Smeede^
met lekkere Olie befmeerd was, welke de Kat aanftonds
begon re likken , ende ook feer foet bevond, fulks fy gedu-
rende, ende ook iiaa het aflikken der Olie ^ in het likken
voortgaande , haare Tong op de fcharpe Vyle doorlikte, en-
de in plaatfe van Olie^ haar eigen bloedende tong, wel-
ke fy eevcn foet als de Olie geweeft was, bevond , allangs

Y dooc
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door fwolg, fonder dat te vermcrkcn ; tot datfy eindelik

door honger fwakvan ]ighamc\verdende,endehaarc tong,

om nicw voedfel in te konnen flikken, miflcnde, ellen-

dig quam te ftcrvcn. Ende alfoo omtrend de fclve tijden

een Oraak alle fijn lecven had hefteed om Go/ui te fou-

ken , fulks hy daar door het Gn/ae lelies van Colchosy

necvens de Goude Appelen der Hijperidesy met veele an-

dere -oerbori^ene Schatten^ in fijn befit gekreegen had: foo

wierd hy, wcegens het bewaaren der fel ven, daar in,

ende daar oover foo beforgd, dat hy de felve Schatten

nooit verliet, ma^r met fijn eigen lijf bedekte, ende on-

derwijle nog by daage, nog by nagte riiile, tot dat hy
door den flaap-drankeende de konftcn van Mcdeuy in flaa-

pe gevallen zijnde, van alles beroofd, ende doordat ver-

lies foo ontfteld wierd, dat hy om andere me-jL^e Schatten

te vinden, her- ende derwaarts loopende, eindelik in

des opgemelde Smids^wtnkel quam , ende die blinkende

fchoonc Vyl vooreene groote fchat aanfi.nde, opflokken

wilde, om defelve des te beeter ofte feekerdcr te bewaa-

ren: in voiigen hy op die ^')7alle fijne tanden brak, en-

de daar en boovcn befpot wierd, dat hy had willen trooffc

ende fchatren vin<ien by eenen die niemanne goed te

doen, maaralle het gunt hem voorquam, te bijcca en-

de te verteeren plagt.

Uitlegging der Woorden.

n^e Ouden hebben hier Verflaan met eene Kat,
een ivelluftig Meufch.

M'et.epi: D K A AK j een feer gierig ende Vrek Menfck
Met
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Met een V v l , een Menfch die allen Menjchen qtiaad^

ende niemanne goed doen ^viL

Met de Tong endi het Bloed der Katte, der

Menfchcn eigen Leeyens-middehu

DEvvijl alle'het gunt van Goode is gefchaapen» eenig goed ge-
bruik kan hebben , foo is oak alles in iig fciven goed^ ende

ontftaat die benaaming van g«W te 2ijn, onder den Menfchcn,
wanneer eenige Saaken van haar niet foodaanig werden gebruikt>
als fy behoorden gebruikt te worden % ende wy by gevolge door
eene alte grootc liefde tot ons eigen [elfs ^ alles fchatten ende hoog
ofte laag agten, naar het ons ten goeden ofte ten quaaden voor-
komt. Sulks wy goed noemen ofte quaad, alle het gunt ons meer
goeds ofte meer quaads aanbrengd > eeven of het buiten ons geen
ander gebruik konde hebben.

Endcdaar en boeven beftieren de Menfchen in het gemeen haar
verftand foo quaalik, datfy van Menfchen ende Saaken, die haar
onbekend zijn, a.\tï]ds grootere gedagten, als van bekende Menfchen
ofte Saaken hebben; gelijk op deefe gronden geen Propheet in fij-

nen eigen Lande gc-ecrd werd, ende verandering van Lande,
alleen een Eedelman maaken kan. Ende daar beneevens meenen
de Menfchen , alle het onbekende foodaanig te weefen, als het
hekende deel van dien haar voorkomt : Gelijk op dien gronde
de Menfchen van ouds den Aardboodem geen kjoot , maar vlal^

te zijn» begrijpende , haare bekende Afteekeningen met eenige
'Bergen^ Boffen, métjnen ofte See eindigende, dier mecninge wa-
ren , dat die Bergen, Bojfen , jroejlijnen ofte See, fig oneindelik
uitflrekten , ende dcrhalven plagten

fy, in haarc Kaarten, daarhy
te fchrijven , hier buiten is niet als Bergen , Boffchaadjen , mefiijnen ofte
See, naar dat die laatfle bekende benaaming, ende afpaalinp- was.

Ende infondcrheid lien wy , dat die dwaalingen door de
Menfchen niet werden vermijd omtrcnd Weüujlige S^^kcn, want
of die fchoon den Menfchcn eindelik veel meer quaads als

Y 2
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goeds toebrengen , foo veroorfaakcn nogtans de eerfle Soetighee-

den van dien, by haar niet alleen die gemeene gedagten, dat

die Soetigheeden altijds fuüen dumen , maar geeven die daar en boo-

ven den Menfchen foo diepe indrukfelen , dat (y de onwaar-

heid der opgemelde gedagten niet pleegen te vermerken, dan

foo laat, dat fy door het genieten der felve Soetigheeden, alle

verdorven endc onbeeterlik zijn geworden. Jaa ficn wy, dat

de hegeenen van Goederen ende rijkdommen te verkrijgen , haaren

oorfprong genoomen hebbende uit de gemeene menfchelijke hehouf'

r/^ü>«<i , de fclve begeerten ook na het verkrijgen der Rijkdommen,

den Menfchen by blijven ende vermeerderd werden. Sulks fy in

plaatfe van het verkreegen behoorlik tot haare nood-druft
^
ge-

mak-, cndè vermaah^tc beiteeden , tot grootere Gierigheid cndc

yreklJeid vervallen, ende daar door geen min gebrek lijden, dan

of fy alle Goederen, die fy verkreegen hebben, endc 7{\s eigen

befitten, ontbeerden •, tcrwijle fy met meer moeite, kommer
ende forge, om die Rijkdommen nog te vermeeren, ende die

wel te bewaaren, belaaden werden, ende fchandelik als dob-

beld arme Menfchen leeven , ende fterven.

Cum furor baad dubius cum fit manifefla phrenefis

Ut Locuples tnoriaris egenti vtvere T^to. *

Ende om eenigfins aan te wijfen , hoe hj/fondere Welluflcn door

focte bcginfclen de Menfchen verleiden , f ^o kennen wy aan-

merken > hoe blijdelik, fchoon, cierlik ende net, Vrow Venuj

gemeenelik komt aantreeden , hoe forgcloos, ongevcinfJ , en-

de vcrmaakelik Bacchus de Menfchen aanlokt , hoe foer de on-

crvaarenc Menfchen door de Twift-Goddin Bellotu endc Erimiii

werden aangehaald? om üg 'm eenige Krijgs-dienfien te begcc-

ven , den oorlog te volgen > ofte eenige Procejfen aan te leggen

ende te vervolgen. Maar fecr weinige fvijfe Mcnfclicn bemer-
ken, hoe drouvig, flordi'g, vuil ende leelik, Vrow Vcnus tefchei-

den plagt i hoe finnclos, beeftig, arm cndc fchandelik, Bacchut

gewoon is te eindigen 5 ende hoc flaaf-agtig , rookcloos, arm,
cndc ellcndiglik de Kr^gs-luiden endc fUiters , leeven ende der-

ven #

* fuvenAl. S.it. 14.

Jaa
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?

Jaa dat meer is, wy fien dat felfs in Vryc Republiken» Po..

lltiken , die onder de Menfchen voor de wijften vermaard zijn>

doorgaans deefe misflaagen doen, wanneer fy voor groote Soe-

tlgheeden opneemen, het uitvinden, (tellen ende vermeerderen,

als ook het begeeven der frofitabile Amten , ten laile van Stad

ofte Staat y ende dat fy daar en booven haarepwW/^? als ook der

Amtenaaren ende der felven Dienaaren InkomHen vermeerderen
,

met de eigene lecvens - middelen ^ waar door de gemeene Ingefme-

nen van die Stad ofte Staat fig erneeren, ende haar voed fel fou-

ken moeten , te befwaaren j ende dat fy onderwijlen niet bemerken,
dat fy niet min als onfe ^fopfeKat^ haare eigene Tong door-gelikt

ende verteerd hebben. Naamelik, fyvermerken nier, dat die Stad

ofte Staat daar door laag gehouden , ende verminderd werd ,

dan wanneer fy Regenten felfs, ofte haare Beamten ende Dienaars

y

in haare Inkomjien ende Loonen merkelik verminderen, ende der

gemeene Ingefeetenen Leevens-middelen foodaanig vcrloopen

zijn, dat fy niet herfteld konnende werden, die Stad ofte Staat

in het geheel vergaat. Ende mitsdien alle die Regenten, Am-
tenaars, ende Dienaars, als niet gewoon zijnde, voor den koft

te forgen , maar door de forgen ende arbeiden der andere In-

gefeetenen te lecven > de aller-eilendigfte LandJoopcrs wer-
den.

Dus fien wy daageliks, hoe roekeloos ende blijdelik v'eele Ka-

ningen ende Vorften ^ alleen om Lof te behaalen, ende oover den
gantfen Aard-boodem alfoo vermaard te zijn, als fy van haare eige-

ne Ow.'ffr^/^ïxwfw beroemd werden, teegen andere Staaten ende Lan^

den , die fy meenen te verteeren , oorloogen aanvangen : ende
hoe veele van dien foo harden teegenfland vinden , dat fy op
haare Vyanden de Tanden brceken , ofte felf verteerd wer-
den.

Wat belangd die gebreeken, van te gelijk gierig ende VreJ^tc

te wecfen , die zijn foo wel by de Oude als Nieuwe Dtgters
, niet al-

leen in haare Rijmen , maar ook in haare Klugten van de Geer-aar-

den ende Waarenaaren, foo breed voorgedraagen ende befpot, dat

onnoodig is hier van meer te fcggen.

Ende eindelik feggcn wy, den cigendlijken fin decfer Fa-
BULE te wcefen, dat wy fcer fchow te zijn, ende de gemeen-

Y 3 .
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fchap te vermijden behcorcicn, van ïillc Menfchcn ende Saaken,

=die in het cemecn meer fduade als baat den Menfchen, die met

den fclven ommegaan, ofte de fclvcn vcrkreegen hebben, aan-

brengen : Ende dat wy in het byfonder ons door de foctc Begin,

felen der Vi'ellufien^ niet behoorden te laaten verleiden , om on-

gevoelig ons felven te befchaadigen, ende dat wy booven allen

ons moeten v/agten, onfe eigene Leevens-mïddeleniQ verteeren,

ofte aan te grijpen onfe eigene Koningen ofte.Vorften, ende an-

deren die magtiger als wy zijnde, ons fouden konnen flaan en-

de vcrtecren, met haare lange armen ende Struis-maagen.

Sf^
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Seg fftaar dat eenes anderen Mans Hond dol is^

ende fmyt hem dan veilig dood.

Crtrmn. .^ajeftatjs eorum qur crimute carentr

35-. Diana ^ ^Sleon^ ende fijne Honden.

VT^"Anneer de Jaagers aan Viana in haaren Tempel
^* ofFerhande deeden, foo liet fy met haare Nimphen

flg aldaar nooit (ien dan alle' gekleed in "aitte Klederen,
Ende als fy met haare Nimphen ter Jagt ging, waaren fy

alle gekleed 'm purpers bonte Rokken ^ omtrend den Halfe
ende Schouderen geeftig ofte fwieriggegefpt, ende ook tot

aan de Knien opgefchort mee toude Qejpeny ende daar en

boovcn
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booven waaren fy op den Rugge voorfien met volle en-

^e koftelijke Pijl-kookcrs , ende treffelijke Boogen in

haare handen. Sulks alle Jaagersy geene andere gedag-

ten van haar hadden, dan dat fy van feer groote kennif-

fe, wijsheid , ende fuiverheid van leeven zijnde, daar en

booven cene eigene aangeboorene grooce magt had, en-

de hadden. Ende in deefen ftande der faaken gebeur-

de, dat A^ieori'i een feer yverig Jaager zijnde, door fij-

ne Honde7i een Hert tot in het binnenfte ende duifterfte.

der Boflchaadjen vervolgende , 'Diana ende haare Nim'
phen aldaar fag fig naakt baaden , ende haare vuiligheeden

af-waffen, waarom fy alle, merkende dat A5feon haare vui-

ligheid ende mismaaktheid gefien had, ende vreefende, dat

hy hare naaktheid ^ mismaaktheid ende onfuivcrheid gefien

hebbende, die ook aan 2LndQtQn Jaageren bekend maaken,

ende dat Diana ende haare Nymphen daar door hare Eere

ende Offerhanden miücn foude, ^j Diana hem, dooreene
daar op aanftonds volgende toorn, een Herts-vel om den

lijve wierp, ofte in een Hert veranderde, als ook fijne

Vrienden ende Honden^ foo uitfinnig ende dol maakte,

ende teegen haaren eigen onfchuldigen Heere foodaanig

ophitfte , dat fy hem als een Hirt handelden, ende

niet jeegenftaande alle het onfchuld ende bewijs fijner

onnoofelheid , naar welk fy , mits haare beroerde finnen,

ofte uitlinnigheid , niet luifteren wilden ofte konden,
hem al juigende ende met groote Vreugde verfcheurden

ende op-aaten, Ende duurde opgemelde Vretigd der Hon-

den niet langer, dan tot dat fy vermerkten , naa het mif-

fen van haaren goeden Heere, ook haar daageliks Brood

ende Vlees -^ welk fy door fijne Voorjorge ende lagt plagten

te genieten, te moeten miflen.

Uitleg-
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Uitlegging der Woorden.

^^^l^l^t J A A G E R s , hehhen de Ouden hier yerjlaa)i^

gemeene Menfchen ofte gemeene Onderdaanen.

D I A N A ende hanre N y m p h e n , ^yn hy de Ouden
alle [eer aanfteneltjke Menfchen % ende 'infonderheid

K^mngen ofte I\gnmgmnen , ende haargevolg : als ook

daar meede yerjlaan komen werden de Geveinsde Gee-
ftelijken , ofte ie Seftierders der Kerkelijke Saaken.

Witte Kleederen, Wijsheid ende Deugd.

Purpere KleedereNj Goude Gespen, Pyl-
K o o K E R ende Boog, eene foo groote Magt

, die

door gemeene Menfchen niet weeder/iaan kan yper-

den.

Naaktheid ende O n s u i v e r h e 1 d , is Onivee-

tenheid ende Dwaasheid ^ Ondeugd ende Gebreeken.

Met Honden, Ti^erden Ver[laan Dienaars , ofte e^-

7fiee?ie I?igefeetenen.

Met Vrienden, goede bekenden.

Met een Herts-vel, een Lak die men ieman oplezt.

Met een He k t , een feer Vrees -agtig Vlugtig Menfck

ALle Menfchen , bccfig wecfcndc met de Waar- ofte OntPAHY'

beid, Nut- ofte Ommtbeid ccner Saake te onderfouken, bevin-
den» dat het haur verveeld, lang op cenc ende de feive Saakeii

te denken: Ende dat fy daarom mccfl fecr haaflbcfluiten, eer (y
debehoorelijke lijdende moeite hebben gcnopmcn, om felfs die

Z Siiakeu
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Saken wel te ondcrfoukcn , ende dat fy by naaft altijds naar den mW-
lij ken Scbi'in, oi'tc uit krafte van eenige hareVoor-oordeelen, cftc ook naar

het gunt andere Menfchen, die fy hoog agten, waar ofce onwaar, nut
ofte onnut , feggen te zijn , haar oordeel vellen. Ende befluiten fy

dus, met veclc grootere haaft ende onbedagtheid als wel behoord;
fonder te bedenken, dat als de Saaken felfs haar tijd, om die te

ooverdenken, toclaaten, het alsdan veel beeter is, fijn oordcel

oovcr die Saaken op te fchorten, dan fijn oordeel te vellen op
geene , ofte geen genougfaam vaftc gronden. Uit welke gefchaa-

penheid des mcnfchelijken oordeels wijders ontftaat , dat veele

boüfe Menfchen, deefe haare fwakheid , niet tragten te beete-

ren , met feer yvcrig ende naarftiglik alle de voorkoomende Saa-

ken wel te onderfoukeri, ende alfoo haare Kennifie, Wijsheid
ende Deugd allengs te vermeerderen, maar wel met feer ligt en-
de alle te gelijk den fchijn van feer Geleerd, W^s ende Dcugdfaatn

te zijn, te bekoomenj ende daar door ook by alle de gemccne
Menfchen voor foodaanigen gehouden te werden.
Ende overmits Menfchen, die met eene feer^/öof^ w^ï^t gebooren

werden, ofte daar naa lig daar meede bekleed vinden , door quade
volgende opvoedinge ende ommegange met Menfchen, die haar

vleyen ende bedriegen, allerwijdllaf zi-nvan alle KcnniOe, Wijs-
heid ende Deugd j Soo fict men ook daageliks, dat fy ende haa-

re Hoovclingcn, fig niet dan met den fchijne der fclvcn beklee-
den. Waar door de menfchelijke S.iakcn, ende rcgtc agtin^en

van dien, foodaanig zijn vervallen, dat in't gemeen de alier-be-

vcinüe grootfte Schelmen y voorde aller-opregclle, heiligfte, ende
Dettgdfaamfte Menfchen gehouden werden : Ende dat daar en ree-

gen Menfchen , die fig gcener Schelmftukken nogte ceiiigen

quaden voornccmens bewuft zijn, ende dcrhalven opdatgewiifen
fteunendc, opregt ende oopenhertig Iccven , fonder eenigcn Cicraadc,

Bedrog ofr.e konftige Bcvcinftheid te gebmiken j voor Vry-Gecften^

Atheïften i ende Menfchen van een Ccerfchandelik^okc aanpotclil^ lee-

ven by de gcmeene Menfchen doorgaan.
Ende bevinden wy daar beneevens, dat die, welke de ge^

vcinfiheid der opgemelde gemerkt hebbende , daar en booven on-
derneemen, dcfelve aan anderen te ontdekken, den haat der Be-
veinfden feekerlijk op haare halfcn haaien, fonder de gemecne

Men-



Dian^f ASieoUy cnde fi^ne Honden* 179
ilenfehen , die dog bedroogen willen zijn , wijfer te konnen
maaken, maar met in teegendeel van defelve ook veele onge-^

makken te moeten lijden, ende dat alle naar geraade de Bevcinf^

den ende hii-^iven aanhang , groot van verraoogen zijn. Sulks oo-

vermits de magt der Koningen t Vorften ende Hoovelingen , ende by-

fonderlik ook der ondeugende beveinfde Kerkelijken, onweeder-

ftaandelik is , voor eenen ' geraeenen Onderdaane , ende dat fy die

magt nogtans niet langer konwen behouden, dan foo lange fy

door Beveinftheid ofte het Mom van IVijs ende Deugdfaam te zijn, haa-

re onweetenheid ende fcer grootegebrceken» voor den gemeenen
Onderdaanen konnen bedekken: Soo fiet men, dat fy meeft alle

niet alleen ter dood toe, haaten ende vervolgen, alle die voorbe-

dagtelik haare Gebreeken onderfouken, ende haar het Mom af-

trekken, maar ook alle > die by gevallen kennifle van haare Vui-
ligheeden gekreegen hebben , ende die nog niet hebben laaten

blijken, de felve gebreeken te willen oopenbaaren. Want oovcrmits

fy weeten, dat de gemeene Menfchen van onbekende Saaken altijds

ecne grootevervyagtingc hebben, ende bekende Saaken klein ag-

ten : Soo hebben de meefte opgemelde Koningen ende Vorften^ als

ook de rharifeeufe Kerhetikeny die alleen door het Mom-aanjigt van

Wijsheid ende Deugd , voor foodaanigen werden gehouden , daar

{y waarelikonweetende,dwaafe, ende ondeugende Menfchen zijn;

groote redenom wel te beforgen, dat haar dat Mow niet afgetrokken

kan werden, dooreenige gemeene Onderdaanen, die door het Mom
heen hare Schcimflukken ofte vuilen aard , gefien hebben. Gelijk

foodaanif^e Koningen, Vorpn ende Uoovelingen , als ook de opgemel-

de rharifeeufe Kerkeliken, niet plagten te verfuimen, ten deefen einde

haar uiterlle vermoogen aan te wenden , om defen onnoofelen Men-
fchen > die kennifle van hare Vuiligheeden gekreegen hebben , een

Lak op te leggen , met die van der misdaad der gequetjler Majefteit^ het

zy Menfchelike het zy GoddeUke^ als Land-venaaders cnde Ketters te doen
bcfchuldigcn ende dooden , door, cnde op het aanbrengen der Vrien-

den ende Dienaren^ ofte door het oproer des Gr^^wy, daar toe ten Hove
omgekoft, ofte door die boos-aardige, beveinfde Gecjleliken bekald.

Sulks deefe onnooCcle Onderdaanen y alleen om dat fy de liooffche of»

te Kerkeliks gebreeken geficu hebben, nietwcetendeopwicn cn-

Z» de
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de waar fig te mogen vertrouwen, nis vrecs-agtige endevlugtige

Herten omfwerven, totdatfyeindelik, in dcftrikkenderbofeniCo-

ningen ende Vorften y ofte derbcvcinfde Ka%/i%« , gevangen werden.'

Ende is de fin deefcr F a b u l e, dat in liet gemeen , de aller-aan-

fienelikfte Menfchen, door Geve'wfiheid ende jchijn van Deugden ydïc

by haar waarclik niet zijn, haare magt verkrijgen ende behouden:

ende dat fy alle> die deefe VuiHgheedcn der aanllenclikfte Men-
fchen hebben vermcrkt, daar door in ongemakken doen verval

Icn» ende infonderhcid leerd ons decfe P'abul> dat als die O;»-

deraanen haare Koningen ofte Vorften , of wel de Kerkelike Men-
fchen, die in haaren Staate de aandenelikfte zijn, derven raaken,

iy alsdan tot onbedenkelike QtteÏÏmgen vervallen, om datfy alsdan

van haare Vrienden ende eigene Dienaaren yerraaden, aangebragt^

befchuldigd , ende van de flegfte oproerig ofte dol gemaakte Inge-

feetenen, ofte van daar toe uitgefogte ende gefielde Regteren, onder

fih^n van K^^f
,
gedood plagten te werden.

^/j
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ty^/s oude Hondenftaan te hajfen^

$00 is het tijd om op te paffen^

^iJJ? gticd e/tyênih ïidentui 7nA,icr.

31?. De Leet^erik ende fijne longen,

"P\ E Leewerikj die fijn Nefl: had 'm een ftuk Kooren-
"—^lands, fullende uitvliegen om dtn kofl: voor fijne

longen te foukcn , vermaande haar wel agt te neemen op
het gunt fy in fijn afweefen van de Menfchen , dat altijds

haare Vyanden waaren , foudcn koomen te hooren : op
dat indien eenig aanfljg der felven teegen haar fig mogte
oopenbaaren , fy gefaamentlik vervliegen, endealfoohaar
lieve leeven bergen fouden konnen. Waar naa de oude
Lcc'juerik^ van fijne uit-reife weeder-gekecrd zijnde, fo wierd
jby van fijne longen gewaarfchoud» dat het tijd was op te

Z 3 brcc-
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breeken , dewijle fy den Eigenaare des Akkers hadden

hooren fijnen Soorie belaften, fijne goede Bekenden tever-

fouken , dat fy, op foo goed weederom, fijn Kooren-

land geliefden te koomen afmaajen, om daar naa het fel-

ven in garven , ende vervolgens in Schooven te binden.

Sulks de felven onder dat Oogften feekerlik het Neft vin-

den 5 ende fy allen daar op betrapt foudcn werden. Daar

op de oude L^'^-oC^r/y^antwoordc, datfy nog geenen haafl

hadden, dewijl des Eigenaars Vrienden, tot eenen ar-

beide, tenbehouve van eenen andere, te onderneemen,

niet fiser gereed weefen, maar in teegendeel dat verfouk

magfchicn weigeren^ immers dat ligtelik verfiiimen , en-

de niet koomen, fouden. Gelijk het ook gefchiede. Ende
die Leewerik daar naa weedei" gekoomen weefende, het

felven dus ook bevond. Dog ten tweeden maaien uitge-

vloogen ende weeder-gckeerd zijnde, fo feiden hem de ion-

gen ,
gehoord te hebben, dat de Eigenaar des Akkers fijnen

Jööw^haddegebooden, teverfoukcn alle fijne Buuren ende

Magen , ten einde die het Kooren foudcn komen af-fnijden,

ende dat het dien volgende tijd was om te vervliegen.

Waar op de Oude LeeisL^crik antwoordc ,daarisnog niets

dat ons dringd ontijdig te vertrekken , ende eer gy ter

deegen vlugge zijt. Waarom het beft is, dat uwc Vee-

deren nog wat groeijen, eer gy u op der vlugt begeeft,

om op uwe eigene teere Vleugelen te drijven j alfoo die

Buuren ende Maagen het werk niet foo haaft, als gy
meend, fullen aanvangen. Eindelik die Lf^ec-^r/X' ten

derden maaien uitgevloogen , ende weeder-gekcerd zijn*

de, foo feiden die lonrre Leeweriken , te hebben gehoord,

dat de Eigenaar tot fijnen Soone feide, Ik fie dat de Be-

kniden , Buuren , ende ook onfe Magen , onfen Oogft ver-

fuimen , ende dat wy onfen eigen arbeid fuUen moeten aan-

wen'
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wenden ) ofte dat ons Kooren niet, ofte immers niet tij-

delik, in onfer Schuure foude koomen. Sulks ik felfs

inijn werk beginnen fal. Sic daar zijn twee Seiffèns, mor-
gen vroug fal ik u opwekken , om ons werk te beginnen,

't Welk de Oude Leewerikjoo haaft niet verdaan had, of
hy gebood de longen nevens hem te vervliegen , endege-
fchiede het felven ten behoude van beiden. Alfoo de
oude Boer ende fijn Soon niet verfuimden, des anderen
daags met den opgange der Sonne , het Kooren A^s dik
gemelden Akkers af te maajen, ende haar leedig Neft te

vinden.

Uitlegging <^^r Woorden.

- ^[/I et den Ouden L e e w e r i k hebhen de Ouden
yerflaan^ oude deugd/aame menjcheut ofte Ouders,

Met ^(? Jonge Leewerikken, jonge Menfchen , die

7iog niet bequaam ^tjn haar fehen te heftieren , ofte

Kinderen. Mie de andere 'Vpoorden werden "Per[laan

in den eigendltjkenfinne,

O Overmits alle Menfchen foo eUendiglïkj,cï Weereld koomen,
dat, in gevalle fy gebooren weefende , niet aanflonds feer

forgvuldiglik bewonden ende opgcqucekt wierden, fy ook daa-

dclik fouden ftcrven j Ende dat fy daar naa beginnende te fpree-

kcn ende te loepen als Kinderen, gecne bequaamheedcn hebben,
om haar lighaam te beftiercn : alsookoovcrmlrswaarhaftigis, dat

(y daar naa ook door de klcinte van opgcmcldcn lighaamc , door
de groote driften van haar bloed , cndc al te vogtige hei flènen

,

als ookinfondcrhcid, oovcrmits fy van alle ervaarendheid ontbloot

zijnde, geen goed oordcel konncn geevenvan het gunt omtrend
haare voorvallende Saaken gedaan ofte gelaaten behoord te wer-
den: Soo is noodfaakelik , dat i\Q.]onge Me^'.fchcn doorde Ouden (oo

Ungcntijd beforgd werden , tot dat haar lighaam cndc oordeel groo-

tcc
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ter geworden isj ende dat fy middcler wijle hebben g-Icerddoor

eigene ervaaicndhcid , haarc rceden-kaavclingcn ende daar op vol-

gende goede oordeclcn, met daar toe dienende voorbeelden, t^

konncn bcveftigcn» foodaanig, datfy van dci' fcekcrheid van dien

alles fins oovcrtuigd werdende, haar geheel Icevcn ende alle de

uitwerkingen van dien, daar naar derven rigten. Ende zijn der-

halven de Jonge Mcnfchen gelukkig ofte ongelukkig, naar dat fy

beforgd werden van Oude Menfchcn die Een cnde het felfde Ititereji

in het wel- ofte quaalik-vaarcn van haare Kinderen ofte Weefen heb-

ben, ende van der felven imercjl hzar dgen imeref maaken, ofte

niet. Ende oovcrmits de Ow^^rmictwel een Ir.tereft , d^t tcegcnhet

wclvaarcn hunner Kinderen ftrijd, konnen hebben j Soo zijn de

felvc Kinderen in foo cencn ftande gelukkig , beforgd ende be-

ftierd te werden, niet door Vreemden^ alfoo dat veeltijds quaad-

willigc ofte onbequaamc Menfchen zijn, die haar eigen Voor-

deel uit de fchaade der Jongen , ende der Wccfcn fouken,

ofte der felven wel-vaaren vcrfuimen : Maar door haarc ei-

gene Ouderen, die de gebrekkclikhcid der faaken decfcs wee-

relds, cnde daarenboven ook de agtelooshcid ofte quaad-willig-

heid der Menfchen, wanneer fy omtrend andcrer Mcnfchen faa-

ken beefig zijn , hebben geleerd kennen; ende die derhalven

fecr wel ondci fcheiden konnen, de faaken, waar in cnde waar

door haare kinderen gebaat ofte befchaadigd Ihan te werden. En-
de fchoon gcnoomen de Ouders het waare Jmereft hunner Kinderen

niet wel mogtcn begrijpen » foo is des niet te min waarhaafcig , dat

fy de felven in allen gevalle niet trowlofclik ofte flaawelikbcforgen,

alleen uit krafte van cenige gedaanc Beloften^ maar wel, dat fy de

felvc Kinderen ende alle haare Saakcn,gaadc llian cnde beforgen

mee den felven yvcre, waar mcedcfy haare eigene Snaken beforgen,

cnde die aan gcenen andere Menfchen bcvcclen willen.

Ende wat een ondcrfcheiJ daar zy, ofMenfchen voor haar eigen

felfs, ofte voor cencn andere ^^rhcidcn ende forgen, (icn wy in alle

Menfchelijkc voorvallen ; naamcntlik , dat fy , niet tccgcnüaandc

alle voorgaande beding van loon voor werk,ic lullen ontfangen.niet

de helft foo veel werks doen, wanneer fy voor cencn anderen, dan

wanneer fy voor haar eigen fclfs arbeiden, cnde dat fy daarenbo-

ven» fchoon het haai' daagcliks werk is, cndcfy die Saaken gron-

delik
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delik behoorden teverftaan, geene kcnnifle ofre forge fchijncn te

hebben, van het gunt gedaan ofte niet gedaan, wel ofte quadik
gedaan behoorde te werden ; maar bevind men, dat fy alles fll^s doen
het gunt in foodaanige gevallen voor haar gemakkelikft endepro-
fijtelikft is. Ende gaat dit foo verre, dat wydaagcliks bevinden»

dat eene gulden Eigen- baat, by die arbeidenden Menfchen gcnoug
is, om te maakcn, dat fy den geenen, die haar ^thruikt ^honderd

gulden fchaade aandoen, wanneer fy niet te vreefen hebben , daar

over geflraft te fullen werden. De kraft van dit ligen-Jntereft, fien wy
ook, als eenig Amt ofte Voordeel van eenige Leeden eencr Veïgaderinge

vcrfogtwerd, namelik,dat nieman dequaade Man wil zijn, maar
dat yder lid van dien, goede woorden geeft, ende beloften doed
van gonftiglik te fullen ftemmen, wanneer fy in het byfonder
aangefprooken werden , ende dat fy nogtans in der VergAaderinge

wcefende,fclf$omhet allerminften eigen bedenkehk voordcel ,h^.zxtt

voorgaande beloften niet meer indagtig zijn, maar voor haar eigen

felfs ftemmen : ofte wel , om eenen andere te behaagen , aan wiens
gonften fy fig meer laaten geleegen weefen. Sulks uit allen het
voorgemelden blijkt, dat men fig op gceue hulpe van anderen ver-

laaten moet, als men ietwesfeekerlik gedaan wil hebben, manrdat
men felfs de hand aan werk flaan moet. Ende dat de Jongen de Ondc.ij

die een Intereji met haar hebben , geloovende , ende fig daar naar ge-
dragende, feekerlik beiden behouden werden. Ende eindelik volgd
uit dceCc gronden y dathetwaarelikde beile Regeeringe is, daar de Re-
genten ende de meefte Ingefeetcnen , haar Eigen-lnterejl ende U'el-

V4aren niet vinden konnen, dan met het Welv^aren van het Gemeen,

te beforgcn, ende daarin haar eigentefouken, ende ook wnarelik
te vinden. Ende dat het daar en reegen de ^Wcv-onvolwaakflc ende
ondcugcnftc Eegeeringe is , daar de Regenten voor haar eigen wel-
vaarcn niet willende ofte niet moogende forgcn , alle die forge aan
cenen anderen Mcnfche beveclen, alfo die Bene Menfch^ waarclik
ten beften gaande, niet dan voor fijn eigen felfs forgcn , ende ten
quaadjten gaande, fig felfs, ende alle fijne Ondcrdaanen,verwaare-
loofen ende verderven lal. Weshalven ook foodaanige Regenten ee-

ner Vr^e Republike, welke gcraaden mogten vinden , fig in het geheel
te ontblooten van der Sourerainiteit oovcr de felvc, om die ook in

het geheel tcnnaadecle der ff'eefeny cover welke fy door Goode ge-
A :> Held
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ftcld zijn» ^L-xneemn Mtf«/c/j^,ende alle des fel fs Afkoomeimgen, in der

eewigheid, hetzy die Wijsy Mal, GeJ^ohc Dol mogten wcefen, op

tediaagen,nict alleen ten uiterften omegtvaardig ende wreed teegen

alle haare Naakoomelingen zijn : maar ook daar door alleen toonen»

dat fy in decfen van alle goede reeden , ende finnen foodaanig be-

roofd zijn, dat alle het gunt vm fodanige finnelofe Menfchen dcefen

aangaande
,
gedaan foud^n mogen werden, volgens Kegten, nul ende

van geener waarde is. Ende fchoon genoomen fy naar Regten fou-

den mogen werden gefcgt haarer finnen meefter te zijn , foo fou-

dedaar uit volgen, dat fy haar felven wel, maar geencn anderea

fonder voorgaande laft, ende geenfins haare Weefen ofte Naakoo-

melingen, wiens r^^f fy wel vermeerderen maar niet verminderen

moogen, tot naarkoominge van dien, konnen verbinden.

Ende op dat de Regenten der Vr;e Repubiikeni fig in deefen aan het

gunt voor deefen gebeurd is, fift foudcn moogen fpiegelen, foo

fuUen wy eenige Voorbeelden der Landen ende Onderdaanen,

die door eenen Menfche als Koning geregeerd werden , aan haaien.

Wanneer in Vrankrijk feederd den Jaare 710. van onfcs Heeren

Jeft4s Cbnjlus geboorte tot den Jaare 741. vier Koningen naar een,

malkanderen volgende , in fteede van de Onderdaanen forgvul-

diglik felfs te rcgeeren, nietwcs anders hadden gcd.ian dan als

Dwaafe ende half Gekke Menfchen, haare Wellullen in alles te

verfaaden , ende middeler-wijlc het Bbijk, * door haaren Hofmee-

fter, Karel Martel ^ te doen beftieren, d'w naaveele oorloogen uit-

gevoerd te hebben, fijnen Soon Vepn tot fijn Amt^volger naaliet,

welke met goed-vinden der Staaten van Vr^rikj-ijl^, ende tocficm-

minge des Vaiu van Zoomen, den Koning Childerik.dc derde dicrnaa-

me,af-fette5 decde fcheeren als een Monnik, endcin ecnKloo-

iler Üak : omtrend den Jaare 750. Waar naa, als in den Jaare

8p2. Kaarel de Simple ^uit krafte fijner geboorte, in dcrRcgecrin-

gc gevolgd was, foo ont{londen,'uit des felfs onbequaamhccden

,

vecle binnen-landfc oorloogen, waar in Karel cindclik in den Jaa-

re 923. gevangen wicrd, ende bleef> tot dat hy in den Jaare 9^9.

ftierf. Als wanneer des felfs Soon LtidowijK. de Vierde , door de Staa^

ten des Rhijks uit ingeland , daar fijne Moeder met hem fievlugt

was, ter Regeeiinge geroepen wierd, welke ^ als mecde naa hem
fijn

* [Maire du Talais']
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{ÏJn Soon Lotharius, feer mein-eidig, trowloos eiide hard regeer-

de, ende ook Lotharius Soon Ludomjk.de Vijfde, omtrend tien Jaa-

ren in alle Uedigheïd cnde weUufien doorgebragt hebbende , fonder

.kinderen quam te ftervcn: ende aanH«^^ C^p^t, fijnen Hofmeeftere

ichoone gelecgendheid verfchafte, om in denjaare pS/.met goed-

vinden dtïStAiiten, in weeder- wille des naajien Erfgenaams t üg Ko-
ning van Vrankrijk te maaken, naa dat hydoor fwaare oorloogen

den naaften Erfgenaam Karel Hertog van Lofm«^^»,ineenenVeld-
ilaage ooverwonnen ende gevangen had. * Waar naa eenen tijd

lang de Regeering den Onderdaanen meer ruft toeliet. Maar ia

denjaare 1380. ende vervolgens, quamden Ingefeetcnenvan Vranke'

rij^eerft oover een gebrek in der een-hoofdige Regeeringe,naa-

mentlik, dat Karel de Sefde te fijner twaalfde jaare Koning wierd, ende

ecrft door Voogden, ende daar na eigener auciorhehin fijne jonge Jaaren,

naarjongen cnde quadcn raad regeerende, fijne Onderdanen 10 door

binnen-landfe oproeren, als door buitcn-landfe oorloogen, feer el-

lendig maakte. Maarwaarcn dit alle niet als feer gcmccne Voor-
vallen der Eenhoofdige Kegeeringe, cnde oopcnbaardc fig inden Jaa-

re 1 393. een het aller-fwaarfien. Namcntlik defe Karel in denJvlaan-

. de van Juli met fijnen Heire trekkende om Bretagnen te bcoorloo-

gcn, wicrd bevonden op eenen middage, door de hitte der Son-

nc, foo feer bevangen tezijn>dat hyals een raafend Menfch, met
eenen getoogen Swaarde, fijne Pagien tragte te grieven. Ende
covcrmits hy, geduurendenog 22. Jaaren fijncs leevcns , fomtijds

by fijne finnen, ende ook fomtijds raafendc was ; S00 mocften ge-

. duurende fijiie rafernie , Voogden rcgeeren , tot welke door de Sta.iten

des Rhijks wierden gellcld fijne tweeOomen,de Hertog vAnOrleans

ende de Hertog van Bourgondien, die in foodaanigc twift het Rhijk

regeerden, dat fy beiden, de een voor cnde de ander naa, ver-

moord wierden. Naamentlik 'Jan van Bourgondien deede Lodewijk^

van Orleam, {00 alshy des avonds te P/ïrijiooverflraaten reed, door

fijne daar toe gefielde Dienaars doeden, inden Jaare 1407. gelijk

meede daar naa Karel Dauphijn van Vrankrijk^m denjaare 141 9. ge-

duurende fijns Vaaders dolligheid , het bewind des Rhijks den

Voogden onttrokken hebbende , onder eene gcveinfde byeen-

komflcterverfoeninge,den Hertog Jan van Bourgondien, uit wee-
Aa 2 dcr-

* Si« Uutt de Serrcf , tn du Hallan , Bijloirc de Vranc*.
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der-wraak deede dooden. Gcduurendcallewclkcjaarcn, alsook

daar naa tot den Jaarc iJ^i6. de arme Onderdmen van Vrankrijk^, door

die binnen-landfe oorloogcn ende oproeren, als ook door de £«-

gelfen , die ten hulpe des Hertogen van Bourgondien in Vrankrijk. geroe-

pen vi/ierdcn, ende onder den naamevandat haar Koning de wet-

tige Erfgenaam des Rhijks was, het grootfte deel van Vrankrijk

bemagtigden, ende Henrik Koning van Engeland in den Jaare 1422.

te Parijs tot Koning van Fr/fw^iji^^gekroond wierd, ende de arme

Onderdaancn tot omtrend den Jaare 1454. uit deefen hoofde ten

weederfijdcn fchrikkelik gedrukt ende geplonderd zijn geworden,

als ook het geheele platte Land middeler wijle verwoeit wierd. *

Ende oovcrmits wy in onfe Landen by naad een foodaanig geval

van Dolligheid in onfen Hertooge Willem van Bejeren , Graave van

Holland, feederd den Jaare 1357. ofte den beginne des Jaars 1 358,

tot den Jaare 1389. onderworpen zijn geweeft, ende daar uit geene
byfondere onderdrukking ende plundering der gemeene Ingefee-

tenen ende verwoefting onfer platte Landen is gevolgd, foo moet
fulks toegefchrcevcn werden, aan de Voorforge ende SoHveraine Uagt

der Suaten deefer Landen, dien Dollen Graave gevangen neemen-
de, ende houdende ï als ook in weeder-wille fijns fVijfsy die als Moe-
der oover haar Kind, voorwende gercgtigd te weefen, als Voog-
deflb oover deefe Linden, het Graavclik Amt te bedienen, alfoo

de Bedelen ende Steeden uit haare /o«vm«w magt, niet den ouJftcn

Ltidoii^ijk. den Romein , maar onfcs Graaven jongeren Broeder, als

de bequaamfle zijnde, tot Ruwaard oover deefe Landen aan-naa-

men: Soo fienwy ook in deefen gevalle, hoe gelukkig de Inge-

feetenen eener Republijke zijn , alwaar de Vrye Regenten haar

ende hunner Ingcfeetenen wei-vaaren felfs beforgen , ende gcencn
anderen beveelen, het gunt fy willen , dat feekerlik gedaan zy*

* Sic I. de Serret , "Mon^reUt , en du Hallath

IVkns
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fiigd , als ook daarom van hem leui ende lekkerlik ge-

voed. Dog alfoo de Akjier vcrmerkte des felfs Meefters

Gierigheid foo groot ie zijn, dat hy fijn werk maakte van

onnoüfele l/oogeleti te vangen , ende die als dan ten dicr-

ftcn aan andere Menfchen te verkoopen, naar dat di^

gevangene Voogelen , veel ende fmaakelik Vlees voor de

Keukens hadden , ofte dat fy by gebreeke van dien , aan-

genaam fingen konden; fbo vermoede ook de Akjler ^d^t

fy feer haaft deefes Voogelaars gonft foude verhelen , ende

hy haar niet lange ydel, onnut ^ ende lekker, foude wil-

len voeden, ten waare fy fijne Gierigheid door andere

middelen wifte te voeden. Weshalven fy tot eenen feer

grooten hoop onnocfile Voogelen vloog , ende fig als een

witte f^oogel draagende , feer minnehk 'Duits ende Fran-

cois fpr^k : Ende als de Voogels daar oover feer verwon-

derd waaren , feide fy haar : Suflcrs , deefe Taaien heeft

mijn Heer my feer gonftiglik geleerd , ende voed my
daar en booven lekkerlik in aller leedigheid -, Sulks ik

groote reeden hebbe, om te gelooven,dac indien gy mij-

nen Héere weet te believen, u ook het fclfden geluk ge-

beuren fal. Waarom die vreemde Voogcls den /Ikjier

ernftig baaden, haaren Heere te gaan fpreeken, ende te

verfoukcn , dathy haarer allen ook beide die Taaien wil-

de leeren , met toefegginge, dat fy daai" toe haarc uiter-

fte naarftigheid doen fouden. Dit door den Akfltr blij-

delikaangenoomen zijnde, vervloog fy, ende feide dee-

fcn Voogelaare^ dat hy fijne Nethen bereide ende fprei-

de, alibo fy met veele onweef^nde Voogden foude koo-

men aanvliegen in fijne Netten : :Hep .welk. die yoogelaar

aanftoiids doende , foo vloog de Akfter. wccder toe die

Voogelen^ ende feide haar : Mijne lieve Siifiersy vliegc

mee
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met my» want ik mijnen Heere foo gefprooken hebbe,

dat hy u vreedelik endefeer blijdclik ontfangen ende ont-

haaien , als ook die twee feer begeerde Taaien u feer

haaft leeren fal Sulks de Voogels haaftig daar naa toe

vliegende, alle in fijne Netten needer daalden, aldaar

gevangen, ende door den Voogekare ten hoogden ,des doe-

nelik , verkoft wierden. Sulks die AkBer den Voogelaa^

re niet alleen aangenaam bleef, maar ook van hem , op
hoopè dat fy hier naa hem nog andere diergelijke beuic,

füude aanbrengen , meer ende meer begonftigd wicrd.

uitlegging der Woorden.

^^T\ e Ouden heihen hier yerflaan met den Akst e r^

(en Hooveiing, die wit ende fwart, kout en-'

de heet , met eener Tenne fchrtjyen , ende uit ee-

nefi Monde hlaafen kan.

Met den Vo o g e l a a r , ee?jen Tyran , die ftg met
yeYbeurt-maakinge der Goederen fijner Onderdaanen

"Verrykt,

Met de andere Voogelen, onmofele menfchen^

die Hooyelingen willen ^ijn^ ende aldaar gedood ofte-

kaalgeplukt werden,

ALfoo een Dienaar eigendlik fijnen Heere diend , wanneer hy
niet fiijne eigene finnen ende voordeel betragt ofte uitwerkt,

maar fig alles fins vougd, keerd> cnde wend» naar fijncs Hecren
belieVcil, fonder op ictWcs anders tér \veei:cld agt te flaan: cnde

alfoo
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alfoodesniettcmin Efgen-lmereji ishctvoomaamfte, indien nictee—
niglle oog-wit aller menfchelike uitwerkingen: Soisookkcnnelik»
dat nieman fig in ecnes Heeren dienft verbind , dan met die ge-
dagten, van den Hecre aangenaame dienften gedaan hebbende>
daar door des felven Gonft te bekoomen ofte Loon te krijgen, en-
de daar door fijnen arbeid te verfoeten. Ende is het derhalven
eenen die gefind is cenen Heere te dienen, feer noodig, wel
te oovcrleggen, welke ^eneegendheeden in dien Heere de 00-

verhand hebben, ende voor welke Saaken hy allermeeft fchriktj

ende eindelik moet die Menfch ook fig felven wel onderfouken

,

of hy , als fijn Dienaar , fig daar naar niet alleen fil kennen en-
de willen vougen ; maar ook, of hy de felve geneegendheeden
fal konnen ende willen opwekken, ende vermeerderen, naade-
maal fonderhet felven nog Heer nog Dienaar^ het waare oogwit van
dien vrywilligen dienft ohc jlaavemie ^ ftaan te bereiken.

Dit is de gemeene menfchclikheid, welke allermeeft In agtin-

ge moet werden .genoomen, by die geenen, welke geneegen
werden , in den Hoove eenes Komn^s ofte Vorften te dienen ; naa-

mentlik fy moeten altijds indagtig zijn , dat hy feekerlik fijne ei-

gene n'elluflen betragten fal , ofte fijne eigene Glorie ende Groot-
heid fal fouken te vermeeren, ende dat geen der HoOYelingen dan
te fijner eigene fchaade, den iCo«;«^ ofte Varft fal tragtcn wijfer

ende heeter te maaken, dan hy is-, om dat een wijfe ende verftian-

dige Koning ofte Vorft, de fchceve gangen der Hoovelingen,
die (y geduurigli|c , ook ten naadeele dtv gcmeeue Ingefeetenen , en-

de veeltijds ook ten naadecle haares Heeren , tragtcn te gaan , (ou-

de beletten ofte merken , ende ftraffcn. Maar is in teegendeel

feer waarhaftig, dat ly alle ten haaren eigenen Voordeele, den Ko-
ning ofte Vorft in fijne Geneegemheeden ofte Hilluften , ende boovcn
allen , in de aller-duiftcrfte onwectenhcid , fullen tragten te voe-

den, ende te houden. Sulks het Hof^ gemecnelik vervul J 7,ijndc

met Hoovelingen, die den Hf^e in fijne Vcrmaakcn, IFeüuftcn,

ende Geneegendheeden , maar niet in de kennijjen der Saaken decfes

weerclds gelijk zijn-, het niet te verwagten ftaat, dat een Menfch^

die ftandvaftelik fijne eigene Deugdlaamc wijle van Iccvcn bc-

tragt, cnd^ fijnen Heere ten beften raadcn wilj ten Hme in dien-

ftc
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Re ende aanfiene foude konnen blijven : raaar is wel in- tecgenr

deele te verwagtcn, dat eener, die het eeven eens fcjiijnd té

weefen, of hy een /f/jf/wi- ofte een ^m'i^^«i^ uitgeregt heeft, of

hyloogen ofte waarheid (preekt, of hy loofelik endeonderfchijn

van vriendfchap, onnoolele Menfchen verraad, dan of hy met
der waarheid, booswigtsn oover haare misdaaden befchüldigd,

hy daar door in des Heeren gonfte raaken ende blijven fal, raiis

dis (lukken met fijnes Heercn gcneegendheeden oover een koo-

men. Indien derhalven imand (5g dus als een ye^i Hooveling geiteld

vind , end c weegens fijne Geboorte ofte aanfienelijke Amten , als

ook weegens fijne beboufVigbeid ende liefde om fig felfs , fijnen

Vrienden^ ende den Va^derlande goed te doen, fig in dienften van

Koningen ofte Vorjien wil begesven, foo moet die als dan feernaar-

ftig opmerken , of fijn Heer feer Eer- oiie Geld-gierig is, of hy
ftip van alle fijne Onderdaanen gehoorfaamd wil werden, ofhy alle

fijne grootheid bowd op de kraft ende getrowheid fijner Kr^gs-

luiden. Ofhy alles fins tragt, fi;ne ende welke weüuften te verfaa-

digen, fondcr fig oover de Regeeringe te willen bekommeren. Of
hy tot Speelen, Jaagen, Danfen, oïte tot onmaatig Drinken , ende

onwettig Bjjladpen 'geneegen is , ofhy ftout, dan of hy vrees-

agtig van aard is, &c. Want dit ondekt hebbende, fal het den
Hoovelingen ligt zijn des Heeren gonft te verkrijgen > ende
te behouden , met hem daar in alles fins voor te gaan, dog foo,

dat (7 hem in alle het felven haaren Meefter erkennen, met hem
booven anderen ende haar eigen felfs, te looven cnde te ftijven.

Gelijk wy in deefer Fabule fien , dat een Ak^ier alle dee-

fe Hooffe bequaamheeden hebbende , fig by den Voogelaare

weet aangenaam te maaken , met hem in fijne Gierigheid te voe-

den, ende door de felve Konft ook in grootere agtinge te blij-

ven. Derhalven de eigendlijke fin deefer onfer Fabule is,

ons te leeren> dat üienaaren, ende infonderheid Hoovelingen , gee-'

ne eigene wijfe van leeven hebben moogen, om dat fy die alles

fins naar de geneegendheeden hunnes Heeren vougen moe-
ten , ende dat ly , om de gon(te hunnes Heeren te bekoomen
ende te behouden, gewoon zijn, op des felfs begeeren ende
geneegendheid > al naar die vald> aUe Vuendfchaf, Deugd y ende

B b 0».
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heiligheid, aan iemanne.te bewijfen, te veinfen ende te fchcn-^

den. Jaa dat fy wel meeft onder den Schijn van Vriendfchdp^

haarc Verraaderien pleegen , ende fig daar door haaren Heere
aangenaam maaken. *

•
'¥; Sie hier van Traitn' de la Cour. de Monfieur de Ksfuge, ende

-' Ant.de Guevarra , tAenofprecio de Corte. y defpertadn

de Cortefanof'

'1 rti moi '

ril-io't'ïi:

r;';;:jK/r not^^fl zsitnutl r. Men



De Ojeyaar cndc de Apotheker. i gj

cJ¥^» w^|- ^»^ oude Schoenen ^uerwerpeni

maar niet fijne oude Seeden. ^^ '

^ ttmrts a^juejc&re -multunL ejtr

38. De OjeVaar cndc dc Apotheker.

T^ En alles opflokkende Ojevaar 00verdenkende , dat de
--' Liefde y die alle de Ojevaars in het gemeen , haaren
eigenen longen y ende de DanJ^baarheidy die fy haaren
Ouderen in den Ouderdomme betoonen, wanneer die bei-

den niet vliegen ende haaren koft winnen konnen , foo
croot plagt te weefen , dat de Grieken deefe deugden niet

beeter konden uitdrukken , dan met te feggen Telargein,

Antipelargein , dat is , Ojevaaren ofte fig draagen als een

Ojevaar : Ende daar beneevens weetende, dat de on-

Bb X noofelé
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noofele KHyorJfen yV/znnQCt fy in voller Vryheid leefden,

op defe deugden der Ojevaaren foo feer hadden berrowd,

dat fy hem tot eenen Befchermer teegen haare Vyanden
gekooren hadden, ende hy ook dat Amt met diere Eeden

aangenoomen ende befwooren had , wierd door deefe

ooverdenkinge in fijnen gemoede feer befwaard, als hy

bedagc, dat hy in teegendeel van fijnen aard, van fijnen

pligte, ende van fijnen Eede, alle de verftandigfte ende

kloekmoedigfte yorjjen hadde verflonden> ofte dat alle

die nog leefden , van hem als van eenen Jyramie fpraa-

ken, ende van hem vlugteden : Sulks hy op de Dieren,

indien daar nog cenige waaren , die hec met hem hiel-

den, endedieofdealler-onweetenfte ofte de aller-ondeu-

genfte waaren , fig niet mogt vertrouwen , ende hy ten

bellen gaande fijne Heerfchappte ende Leeven niet kondc
doen duuren , dan met geduurig meer andere Beeften te

verflinden : weshalven hy alles fins twijfelde, wat hetn

te doen ofte te laaren ftond. Ende terwijle hy dus 'vu

beraad was , om fijne Heerfchappte ofte ïyramiie oover

den l^orjjen ter needere te leggen , ende tot fijnen ouden
aard te keerenj Soo ontmoetede hem by gevalle een leer

konöig Apotheker , die hem aanwees, dat hy niet alleen

een feer verfoejelik Tyrany maar ook weegens het eeten

van Vorfjerit Slangen yViJJen y&c. de aller onreinfte l'oogel

des geheelen Aard- boodems; ende een Brftaard Ojevaar

was geworden, ende daarom noodig was, dat hy naar

fijne Apothekers winkel ging , om door den reuk der fchoo-

ne kruiden ende falven, als ook door gefonde Syroopen

ende Dranken , eene andere natuur ende gcftaltenifleaan

teneemen, ende aldus een goed Border ^ ende tegelijk

een reinen Voogel te werden -, het welk de Ojevaar gaar-

ne aannam, dog by hem cenigen tijd geweiefl: zijnde, foo

bc-
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bevond de Ojevaar ydztdQ gewoonte van die onreine qua-
de fpijfe te gebruiken, alle het geftel fijnes lighaams,en^
de infonderheid fijner maage, foofeer had veranderd en-
de ontfteld , dat hy geene fmaak in d^Q^e. gefonde Sap-
pen ende Siroopen kreeg, maar dat hy veel meer, endc
ook veel hartiger Spijfe moede inflokken , om daar van
gevoed te konnen werden. Waarom hy liever wilde kee-
ren tot het eeten van K^kvorjferiy Jlinkend Aas, Stangen-^

Eyeren , HagedïJJen , Spïnnekoppen , ende alle ander vuil

gefpuis , hoe leelijke eereloole naamen hy ook daar door
quaame te verdienen. Gelijk hy dus boofer als voor heen
7/erdende, tot fijn uitbraakfel keerde, ende eindelik als

een vuile bloed-dorftige Hond quam te fterven.

Uitkgging dev Woor,den.

^T\ e. Ouden hebhen verftaan met KiKVoRSSENt dont'
-^ me ende geringe Menfchen^ Boeren ende geringe In^

gefeetenen eenes Lands^die in^ener Republike gemee^
nelik eenen tot Befchermer kiefen^ die haar daarnaa
Tyrannifeerd.

^jMet een O j e v a a r , een aanjienelikjngefeeten^ die tot

eenen Befchermer der Republike gekooren zijnde , een 11-^^

ran van dien werd.

C\ïtt een A^OTHEEKEKyeen deugdfaam Raadsheer des

Tyransy die hem raad de Jyranme af te leggen y ende de

Reptiblik in haare Vry^ ende Geregtigheeden te taaten.

Die ineener Republike van nanfienelijke Ouders geboorcn zijn,

cnde door cene frd^ti^eHuishoudingey ofte Huifen endc Landerjm

boovcn haar vcrmoogcn te houwen, ende te behouwen, als ook dat
nog veel argcr is, door dobbelen , vreeten, futpen ende hoereeren, hun'
ne vaaderlijke Goederen hebben verteerd , ende ten dcele door

B b j haarc
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Jiaare arremoede, buiten der B^egeeringe endc Amteriy daar van haö-»

gende, gehouden werden > konnen voor haar gcene redding uit

dien dülJbcld ellcndigcn ftande hoopen, dan door veranderinge c^-
trcnd de gronden der Vr^e Regeeringe ie veroorfaaken. Endc in-

dien onder de feive misnougden e-n uiifteekt in Adely die hccrs-i

fiigiig, bedriegdik, bevdnft, trouwloos^ mild, quiftig, wel-
fpreekend, bsiccfd, flerk vanhghaam,ende fecr driftig van geefl

is; Soo werd die dan gcrn?enelik het Hoofd aller opgemclde Aan-

fendijke misnougden: Waar by fig als dan aanftonds vougcn alle

andere geringere Ingefeetenen , die in des gelijks benaawd, mis-

noiigd, ofte in Regtenvervolgd zi n, ende ook alle die vreefen

vervolgd te fulien werden , ^ ende in fchulden fteeken , ofte ook al-

le., die naaweliks aan den koft geraaksn konnen •, gelijk meede fig

by den felvcn Hoofde der Oprocrigen vougen, de aller-geringfte

Ingefeetcncn eener Stad, die altijdsde r^i^ende deugdlaame Ber-
gers benijden ende haaten, als ook tot niewigheeden ende veran-
deringen geneegen zijn. b

Ende alfoo in t^eg^ndeel alle deugdfaame Ingefcetenen , die

in der Vrje Rcpublikfe Regeeringe ende Bedieningen ofte Amten
^^JPj^gcJÜ'^ meede alle andere deugdfaame, gegoede ende ver-

ftandige Ingefcetenen weeten, dat de misnougden , ende infönder-

heid de Hoofden van dien, de Veranderingen der Regeeringe ten
geienen anderen einde begeeren > fchoon fy altijds van hunnen
grooten yvere ten welvaaren'dcs gemeenen Lands ende der Viyheid

van dien, roemen, dan c om de Eer-Amten, Dienjien ende Jnkomjlen

ofte finamien der Republike, als ook de Rijkdommen der gcmeene
Ingefcetenen, in haaren gewelde te bekoomen, ende naar haar
gelieven, onder haare ondeugende Gonftelingen, iTrij^i/ttiJi?» en-
de Hoovelingen, teverdeelenj Soo werden derhalven alle die deugd-
faame Ingefcetenen, "wecgens gemeen endc ook eigen Intereji, endc
ook aangcboorenc ofte bc-eedigde Pligten, genoodfaakt fig daar
tcegen te ftellen. Endc indien de misnougden de ooverhand krij-

gen , foo konnen fy fig gcene feekere ftrafFeloosheid oever dat
huil' Land verraad. Oproer ende 'Blnnen.lAnds Oorlog j vcrfeekcren of-

te inbeelden, dan met alle Lief}}ebher{ der Vaaderlijke Vrjfheidi uit

alle

a Samtiel: i. c- 22. b VideSatyy.jo, luvtnêi. c VidiC.Tacit.csmiPO
Libertat ^fjxciofa mrMn4 freferuntur.
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tller Regceringe ende Bedieninge der Republike te werpen, erl-

de eenigen Aanfienelikften derRlven '^znLatd-verraad befchuldigd

hebbende > ondtr [chïjn van B.egt van Lijf ende Goederen te berco-

ven. Als ook htt Hoofd der misnougden alsdan niet pi tgt te ver-

fuitnen, figin die Hoogheid te veiligen, met fig door die van fij-

nen Aanbange, als of die de wettige Regceringe uitmaakteuy voor het Hoofd

der Republike te doen kjefeh, ende d.oor dat middel alle fl,iae nog oo-
verige wecderftreevers te doerj fwijgen, ofte te dooden , ofte uit den
Lande te drijven. Maar daar nafo gebeurd veeltijds, datfoodaanig

Hoofd,tot eenige bedaardheid komende, ook fijneaanltaandedood

overdenkt, ende hoe veele diere Eeden hy gefwooren ende gebroken
heeft i hoe veele loffelijke Liefiiebbers hunnes Vaderlands hy ont-

eerd, verarmd > verjaagd , ofte gedood heeft > Hoe veele maagden,
vrouwen , kinderen , ende andere Ingefeetenen } om hem met wei-
nige andere ondeugende Menfchen greot te maken, gefchonden,
verkrafc , verarmd ende vermoord zijn. Hoe veele Landen , Stee-

den, Dorpen endeHuifen, om fijne grootsheid wille, verwoeji,

om verre geworpen, vermeld^ ende verbrand zijn , &c. Sulks hy waar-
fchijnelik in den beginne fijner verkraftiginge der Vrye Republike
hebbende gemeend, in dat hoogfle gefag zijnde,^ veele goede
rr^«</^» te maaken , met de Eer-amten, Bedieningen ende Goe-
deren der Republike ende der gemeene Ingefeetenen , naar fijn

gelieven uit te deelen , hy ook in teegendeel bevind , dat geenc
deugdfaame verflandige Menfchen aan eenen lyranne hunnes Vaader-

landsy door het ontfangen van eenige weldaaden> verbonden wil- *

len zijn tot eenige dankbaarheid : Ende dat daar en teegen de on- V
deugende Menfchen , die hem tot die Hoogheid gcbragt hebben , f

akijds meenen meer loons ende hoogere Amten, als fy van hera
j

vcikiijgen, ende als haar nood ig is , verdiend te hebben-, Soo l

bevind die Dwingeland dg derhalven ontbloot van alle trouwe Vrieti- -
'J,

den, ende omringd van de aller-ondeugenrte flag van Menfchen j

waar op hy fig niet mag verlaaten. Sulks by die Tyrannen ook veel-
\

tijds onflaat cene innerïike wenfchinge endc begeerte, om, indien !

het moogelik waare>die hare onwettige Heerfchappieternecdere

te leggen , maar decfe Saake naarder ooverleggende , foo bevin-

den fy daar in weeder-houden te werden , door eene lange gewoonte

van (iwfig ende Qoverdaadig te leeven j ende daar en booven werden

fy
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fy ook van fulks te doen weeder-houden , a door ds vreefc, dat

ondqr foo veclen , die (y belccdijd hibben ,de een ofte de ander

fijn leed aan haar fil wr'jeken , indien fy horgerlik^jtd endc fomUr

Lijfivagt koomen te leeven. Waar van wy de Voorbeelden fien

in PhaUris, Tyran van Agrïgenter.y ende Odmanui, Augujlus > Tj/.aniizT

Roomfe Kepublike , die dit wel in beraad gelcgt, maar Cg van der

Heerfchappii niet ontbloot htrbben. b

Sulks de eigendlijke jm d ?eier F a b u L e is , aan te wijfen , dat

Cig Tjran oovc'r eerie Vrye Republike te maalden, niet kan gefchie-

den, dan door foo veele Scjdmftukken uit te voeren, dat de Tyranmn^

tot eenige bedaardheid koomende, fchrikken, ende in haar ge-

moed ontfet werden, als ook wei fouden willen, maar niet kon-

nen, fig daar van ontflaanj ende dat fy derhalven, in alle mud-
heeden voortgaande» een feer bekommerd Icevcn leiden, ende on-

der geveinsde Vrienden in Goodes Toorne alfoo cUendiglik fterven,

als fy met vervloukingen, ende ten vreugde van alle goede deugd-

faame Menfchen , ten graave daar heenen vaaren.

a VidePlutarcb.inSylla» b Sit Salaris Epiji. j8.Ö7. Vion, Cajft Hijh

Teegm



De Kikvors enJe de Kleeft, lot.

Tegen €en benee^en Katy is quaad veg(en>

T<^titi_paciftct^uOtttMTvfilk 1)et vocai>UTUur..j^uut.c^.s.

39. De IQkvors ende de Kreeft.

DE Kikvors, die, uit eenc groote onisueetcnhetd^ iiglicc

voorftaan, een leer fchoon Dier te weefen, fag op
eenen rijde in der Sloorcjdaar hy fig onthiel , ecne türeift

fwemmen, die uit cene fonderlinge kleir.e agtinge, die

de Vors van andere Dieren in het gemeen had, hem fwart

ende Icelik met uitpuilende oogen voorkoomendc, hem
feer trotfclik deede vraagen , Wie deefelcelijkc Beefte fo

ftout kende, dat fy fijn klaar water durfde bcmorflen , ende
hem datwaaterook eenigfinsbenaawen, daar hy magtig

C c ende
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ende ilerk genoeg was, haar dien voortgang te beletten, jaa

dac hy haar leer ligtelik konde uit den geheelen Warere ver-

drijven-, 't welk hy foohaan: nietgcfegc hadjofhy fprong

meteevelen moede naarder iCr^^//^, terwijlc de fclve t^ors

nogal eeven breed roemde, van fijne magt ten Waatere

ende ten Lande, ende vougdede f^crs daar by, dat hy haar

die onbefchaamheid, van hem te derven onder den oo-

gen kooitlen , wel haaft foude verleeren , waar op de

Kreeft j volgens haarc natuurc , dcinfende cndc agtcrwaarts

gaand<!ï, niec anders antwoorde, als Suflcrlik ende in al-

ler i/ricndfchappe-, met den Ktk'oorffen te willen omgaan,
fonder hem ende eenigen van den fijnen, of den waatere,

cenigfins te fi.illen naa-deelig zijn 5 Maar de dom dricfii-

ge Vors dit agterwaarts gaan voor een teiken van vervaard-

heid ende vreefe der KreeftCy door fij^.luid roepen ende
blaafcn veroorfaakt , opneemcnde -, begon nog meer te

dreigen, feggende, Loop niet te rug, gy bloodendelee-

lik Dier, gy lult dog mijner dapperheid niet konnen ont-

vlieden , maar fiilt terftond van my gedood werden , en-

de fal ik uw vlees den Viflen te verflinden geevcn. Dit

gefegt hebbende, fprong hy op haar lijf 5 Waarom de
J<^eefti genoodfaakt zijnde fig te verwecren, fig omkee-
rende, den Kikvorfle met haare felle Schaaren, {qo cene

harde ende fcherpe neep gaf, dat fy 'hèm deedc bcrficn en-

de hem alfoodoode. Stervende de Vors aldus cene fchan-

delijke dood, die hy door fijner boosheid ende grooter

onwectenheid op fijnen haUe gehaald had.

Uitlegging der Woorden.

f ^7l/f^^
^^^ Kikvors hebben de Ouden yerftaan^

em 'Vpnarehk [eer gering ei:Je efter[eer haafltg^

luid^
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lüid-roepèndi laatdunkend, hoogmoedige oorlog-lieyend

MenJcL

M'et eene KjiéefTj een fe^r gering.
^
(lil endeneederi^

dog een wel hedagt ende Freede-üeVend Menfch»

ALle Mcnfchen, die met goeder aandagt het weefcn der Menfchea
overdenken, bemerken j dat fy ailc op eene wijle geteeldy gehooren^

ende met ecnerkj/ Spijfe opgevoed werden, ende in haare kindsheid

meteeven weinige kennïjjè^ oordeel enóc geheugenijfe begaafd zijn; als

meede , dat fy^ geduurende haar geheel leeven , aan de felve on-

maatige faffien ofce driften der Siele ofte des Bloeds , aan de fclve bC"

houften ende geheeken des lighaams, ende eindclik aan eene endc

de felve dood ondervv'orpen zijn; jaa felfs, dat fy
alle de allerminjic

foo wel als de aüermeejle ende hoogile van eenen ende ócn felven

Coode, haaren oorfprong hebbende, ook alle van des felfs goed-

heeden.na dit broos, kort ende onvolmaakt
,

'een eewig-duurend fa/t-

lig leeven vermoogen te hoofen ^ ende ook befittenkonnen.

Sulks alle Menfchen uit der aart gelijke Borgers deefes wecrelds,

ofie onderling Broeders, ende malkanderen gelijk zijnde, ook bevin-

den, dar geduurende opgcmeld kort leeven der Menfchen, yder

van dien in fig felfs aangemerkt zijnde, uit fig felfs eenen anderen

ook eeven veelgoeds endc ijuuads toe brengen kan : ofte dat in allen

gevalle ons geen foo gering Menfch voorkomt, die niet by tij-

den ende wijlen ons of het aller ^roor/?^? Goed o{tc het aller grootfte

Quaad foude konnen doen. Naamelik , met ons van der dood te

bevrijden, ofce met ons van den Leeven te beroovcn. Endc oo-

vermits alle Menfchen daar beneevens haar eigen felfs cevcn lief

hebben, foo volgd uit alle het vooifchrceven, dat alle uitwerkin-

gen der Menfchen, het zy die van onfen liglu^me ofce van on-

kr Siele i ofce van heiden voort komen, geen ander oogwit behoor-

den te hebben, dan te bekomen het gunt h^ax goed, ende te vermij-

den, het gunt haar quaad doen fal : het welk uitwerken der Menfchen
efter alfoo niet bevonden werd , om dat fy , of wel door de verfchei-

denheid der volgendcAf«^j>j[/<?, hms-togten, o^voedinge, ende veler ande-

Cc 1 re
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re oorfjiakcn,allc hare eerfte Naturclijke enJevoorfoveelegeljjkc

gaaven, niet eevcn feer ofte eeven wel tor haar eigen behoud,

ofte vcrmceideringe ende verbeeteringe haares Stands, gebrui-

ken w/If«: fulks die vcifchcidendhcid van Wiüe \\\]^t\s veroor-

faakt Wijfcr ende Deugdfaameriokc Dwa.ifer ende Ondeugdfaamer Men-

fchen. Want i^ijfe Menfchcn, door een rijp ooverlcg des waaren

inenkhc[\]ken ti^eefens j needcrig ende feedig van haar felven, en-

de ook van andere Menfchen oordeelcnde j mcenen het Goedeii

ende het Qjfdaden , foo veelc fulks den Menfchen doenelik is, al-

Itrfeekcrft te fullen verkrijgen ende vermijden, door de Rujl ende

Vreede met alle Menfchen te bctragtcn, alfoyder van dien feekerlik

jiaar altijds veel goeds ofcc veel quaads doen kan. Ende daar en

booven zijn de u^ijfte Menfchen genoegen, vertrouwde Vriendfchap-

pn te manieën met Menfchen die haar allermeell gehjkcn, ende

met welke fy allerliefil ommegaan foudcn. On-wij^'en Menfchen

daar en tcegcn, de aigcmeene menfchchike onvolmaakthecdcn,

behouften ende gcbreeken, met tocpalïïn^e op haar eigen felfs

met wel ooverdenken, nogte haare eigene byfondere gcbreeken,

ibnder vleijen bcfpiegelen willende, laatcn haare gedagten alleen

gaan op haare eigene bcquaamheeden van kcnnifle, oordcel, ge-

heu<^'"cnifle,llcrkte haares lighaams,6cc. Sulks fy fig alles fins ver-

re booven de regte waarde fchatren, ende. fig felvcn alles fins be-

haagcn ; fonder die rcgte waardie van andere Menfchen dajr en

teegen in der waag-fchaale te willen leggen -, Sulks fy daar door

feer Laatdunkende, Heersfugtig, LuiJroepende, Scheldende cn--

de Baldaadig werden. Ende dien volgende verdcn fy door die

haar bchaagelijke gedagten, ende verkeerde eigen felfs liefde,

foo feer vervuld, ende van den regten weegc vervoerd, dat fy fig

laatcn voorftaan, des te meer te fullen werden gcagt, wanneer fy

andere Menfchen vcr.igien,ofte hun alle haare gcbreeken op het

brecdftcn, ende magfchien verre booven det waarheid, aanwij-

fen , als ook die Menfchen aldus aftcr den ruggc l.dleren. " Ende
laatcn die trotfe^ onveeetende Menfchen fig ook voorltaan, dar ly

des te m-er fullen werden ontfien , als fy_ andere Menfchen

derven tergen ende vcrongelfjken. Sulkö dzzlz ([u^-id-^iüige Men-
fchen geduuriglik nieuwe onrufl; ende vyandfchap foukcnde, ein-

deiik aantallen foodaauige Menfchen, die, fiende d^cfydievyand-
'

•
, ^

fchap
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fchap endc dat aanranden niet ontgaan fullcn konncn , voorbc-

dagtelik alle haare kraften vcrfaamelen , cndc die alsdan gebrui-

ken , om dusdaanigcn baldaadigen Menfchcn , alle kraft van quaad

doen te benccmcn : terwijle aan de andere iijde die onbedagte

baldaadigc Menfchcn, reegen alle goede reedenen» meer op de

fwakheeden -, die fy meenden in anderen te fullen ontmoeten, als

op haare eigene bekende kjraftcn, llaat gemaakt hebbende, alsdan

buiten haare verwagtingcj by -anderen meer tccgenftand , endc

by fig fclfs min krafccn bevindende, fcliiclik in den ftrijde lbo

verfleld woi'dcn , dat {y verfuimcn te gebruiken alle die kraftcn,

welke fy waarelik, buiten die ontfteltenifle zijnde, gebruiken

fouJen konnen. Alle het welken vvy den in dcefer Fabule,
alwaar de ftillc, needcrige, langiaam voort gaande endc fecdige

Kreeft i 'm den waatere leevendc, te vreeden is, dat WMtcr met

den VoYJ[e 'm het gemeen ende in Vriendfchappe te gebruiken, dog

ficnde dat de Vors haar onregtvaardiglik ende met gewelde wil

ontnecmen het waatcr, fonderwelk fy niet lecvcnkan*, foo oor-

dccld fyj dat fy den ftrijd niet ontgaan, ende daar in niet dan

haar leeven vcrlicfen konnende 5 fig dapper behoorde te weeren

:

daar in teegendcel die fnel fwemmende, luid roepende, haaft

ende hoog ipringende Vors^ beiden het waater ende het Land ge-

bruiken moogende, des niet te min het Waater alleen» fondcr je-

mand anders daar in te gedoogen , behecrfen , cnde den Kreeft

daaruit drijven ofte doeden wil: maar in den ftiijde foo vceltee-

genllands vind, dat hy felfs gedood werd. Ende ficnwy dit niet

alleen gebeuren in den daagelijkfen ommcgange der Menfchcn

,

daar die moeite jnaakers , ende aller kloukfte Vegters foo mecnig-

maale fig in dat gevaar begceven, dat fy felfs cindclik fncevelen,

als fy fulks het minilcn vcrwagteden, ende alfoo fcer fchandclik

van den Aard-boodeme weg gerukt, ter helle ncedcr daalcn. Maar
infonderheid ficn wy dit in die oorlog-lievendc Kêningen^ Vorjlen,

ci\de Repubükerij naamentlik, dat fy alle haare Nabuurcn tergende,

cindclik haaren Mccilcr vinden. Gelijk daar van ten doorlugti-

^en voorbccldeftrekt de Stad Roowm, welke omtrend feevcn hon-

derd jaaren naar een, alle haare Naabuuren, jaa by naaft den gc-

heelen bekenden Aard-boodem gelergd, geplaagd, cndc verwoclt

hebbende -, daar naa heeft moeten lijden» dat ccnigc haarcr eige

Cc 3
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Borgeren 9 van die Stad een Bloedbad^ ende de volgende Ke'ifen daai

van eencn gcdurigcnfchrikkeliken Moord'^id der aUerbraaflle Borgeren,

gemaakt hebben. Tot dat cindclik de felle mft Gotten, als ook
vervolgens de Oojl Gotteny wocfte Wnnialen^ ende wrcede Hunnen^

die Stadt t'elkens innaamen, pionderden, endc foodaanig vcrwoe-
fteden, dat daar van in die tijden het volgend R^ken gemaakt
wierd. *

Het Hoofd des Aardrijk} wm bet pragttg Room voor deefen :

Nu moet die felve Stadt des weerelds Aarsgat weefen.

Sulks de eigendlijke]ï« dcefer Fabu le is, dat alle Menfchcn
neederige gcdagtcn van haar eigen felvcn te hebben, als ook de Ruft,

Vreede ende Vriendfchap , te fouken behoorden. Ende dat de laat-

dunkende , oorlog-lievende Menfchcn, de vrecdfaamen baldaa-

diglik aantaftcnde , veeltijds daar in haar verderf vinden.

* Koma capHt mmdi qtmidam jam culus habctur.

mèWi

M
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l,.É44.%4.^1.f5»%^%4.^4cf^4.fvf,é,^vf,.§,.ivf,,#..^..^

Als het diep verkopt^ foo verfet men da baakens.

4.0

.fiortuo .T,eonv etr J^eporcs injulcati^-

40. De lee'^endige ende doode Leew»

17 En Lee:v ontfag fig niet, geduurende fijn geheel Lee-

^vcriy fonder ecnige andere r^f^fw, dan ter vcrfaadi-

ginge van fijnen honger, ofte om fijne uitfteekende kragten
tedocn fien, ende meteenen te toonen 5 dat hy niet als een
gemeen 'Dier^ aan eenige Wetten ohe Handve/itn verbon-
den was /andere mindere, het zy vlees- het zy gras-ee-

tcnde Dieren te jaagen, te vangen ende te verflindcn j

Sulks fy alle, om fijne gonfi: te bekoomen , ofte om fij-

nen toorne te ontgaan, hem feer eerden cndc vleiden,
ofte wanneer fy niet gefmd waaren , van hem ccnigegonfl

te
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te beedden, ten beften fy kouden , vlooden. Onderde
Yleyers waren infondcrheid de IVolven^ Beeren^ Vojjen ende

Aptn 5 fcggcndc , dat fy gaarne den Leew voor Üpper-Jaa^

gtrmeejlir erkennen, ende hem ter Jagt, op de gras-ecten-

de Dieren, behulpfaam weefenfouden, mirsydervan haar

een klein gedeelte van het gevangene vlees der onnoofele

Dieren , n.ogte genieten , ende dat middelcr wijle ook

de Kyipen haar oover taafel ende anderfins vermaakende,

ten loonc van dien, fig met den afvalle fouden moogen
voeden. Hec welk de Lcc'jj aannam, ende fy daar op

alle de gras-eetende Dieren eenigen tijd gejaagd , ende

foo veele van dien als fy konden , vcrflondcn hebbende,

quam de Leew ^ op wiens fterkte ende gonften alle deelc

boos-aardige Beeften vertrouwende, feer veele moorden
hadden derven begaan , te fterven ; ende de andere 'ver-

jlmdende 'Duren onderlinge te twiften ende te vegten , wie

in des ooverleeden plaatfe Oppc.r-laagertneefler weefen fou-

de. Sulks 2X[^-^Q, gras-eetevde Dieren middeler wijle niet

gejaagd werdende , maar in vreede endë riifle fig oover-

vloedig voedende 5 feer in fterkte ende weelde toenaa-

men, ende des te luider uitriepen , dat men die '•jerilin-

dende Beefteij, welke niet wilden Iccven naareenige goede

Reedcriy BilIikheid',ci\dQ //^^/r^^??, maar die in teegendeel alle

vrcedfaame Dieren vertreeden, van haar voedlel berooven,

ofcc vcrflinden wilden •, ende dat men haar dien volgende,

als nictlccvcns-waardige Gedrogtcn zijnde, uit der weereld,

immers buiten alle graafige Velden behoorde te houden.

Ende ging dat gcroup onder alle de vyccd(aa)r.t onnoofele

*Diert7i foo hoog , dat felfs de allerminfteji \m dien , ftg

met grootcr vreugde fpoedigden,om te tooncn , hoc wei-

nig een verjhndend Beeji y wanneer het van lljne fterkte

ontbloot is,gcagtword. Wcshalvcn de //^tfj opdcn lij-

ve
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ve des dooden Leeuwe {prong^ plukte ende rukte hem
lijnen baard van den monde, fpotte met fijne doode tan^

den ende klaauwen ^^ndQ wrong des felfs flaarc, terwijl de
Eezel den Leew met voeten trad, cnd^ hem met fijnen hou-
ve after uit voor den koppe floug -, met byvoeginge dee-

fer woorden j „DeeCè flag geef ik u nu, om dat gy my
„ende mijne kinderen foo meenigmaalen vcragt , befpoc

„ ende verongelijkt hebt j deefe ilag geef ik u , on? dat gy
„ ons foo meenigmaalen uit onfe eigene graafigc' Velden

,, gedreeven ende als Ballingen in vreemde Landen doen
w (werven hebt. Ende deefe laatfte aller-felfte flag geef ik

„ u nu , ter gedagtenilTe , dat gy in uw leeven foo veelc

,, van mijne Kinderen endeonnoofele Maagen verllonden

,j ende in uwen vervloukten Buike verteerd hebt. *

* 5;e de lo, Satyra van liivenalis
,
fpretkende van Sejantis^

Uitlegging der Woorden.

<T\ e Ouden hehhen hier "Ver[laan met den Lee w, een

onier anderen uitfleekend Menfch , die uit fijn eigen

Inkoomen niet^ maar door anderen ge'Qpeld aan te doeny

leefd •, als ook K^ningen^ Dwingelanden, Vor[len.

Met Wolven e?ide B e e r e >?, J^rijgsluiden die eenen

uitfteekenden Menfchein fijnen gebelde behulpfaam :^ij7i.

Met Vossen ende Apen, Hooyeling:n , die eenen

uitfteekenden Menfche raad gèeVen ende eenig Vermaak

aanhrenzen^

Met Gras-eetcnde Dieren, alk Ingefeetenen eefies

D d Lands^
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Lands^ die doorheen Geweld, maar 'Pan haar eigen

Inhomen ofte Jrbeid leeyen.

Met den H a a s e , een heleefen ende er'Vaaren Menfchy

die fo?tder ieman te hefchaadigen leefd.

Met den Eesele^ aHe jfrheiders ende Jmhagts* als

ook ififonderheid Koophandel drtjvende Luiden,

Op Vpelke FA B u L E Jtf Volgende ^eden kan Iterdengepaft.

17y Aarh^ftige Ur is eene betuiging met Woorden, Gebaar, of-

te Werken van hooge agttnge ende l'tefde, die men innerlifi:

ran, ende voor iemans Deugden heeft.

Waawaftige Schande is eene betuiging met Woorden, Gebaar

^

ofte Werken, van de Veragtinge ende Haat, die men innerlik.

van ende voor iemans ondeugden heeft.

Valfcke Eer ende Valfche Schande , is als die uiterlijke betuigingen

werden gedaan van Menfehen, die van den Ge-eerden ofte Ge-
hoonden geheel anders gevoelen als fy fpreeken ofte gebaar maa-

ken.

Ende gelijk de waarhaftige Eere ofte Schande niet gcfchied dan aan

den geene diefe waarelik verdiend, ofte ten minftcn aan dengce-

rte die men mecnd, dat waarelik die Eere ofce Schande verdiend

heeft: Soo gebeurd ook niemanne valfclje Eere ofte valjehe Schande,

dan die de waare Eere ofte Schande niet verdiend , ofte die men
raeend, dat de waarhaftigc Eere ofze^Schande niet verdiend hccfr,

Naamcntlik, wanneer reraan van fooecn groot vennongen is, dat

hy fchclmllukkcn pleegen kan, fonderdaar cover gelbaft te wer-

den, cndc in tccgendeel beloonen ofte ftraffcn kan de cecncn,

die hem daar oovcr prijfen ofte laaken , ende infondcrhcid alle

dcgecnen, die hem in het pleegen fijner SchelmÜukken behulp-

faam zijn otl:c eenigen teegenlland doen: Soo ontbreekcn nooit

Menfcben, die foo cent n Schelme valfchc Eere bcwijfen, ende vind

men ook altijds cenigc Mei^fchcn foo Ecdclmoedig, dat liever

van cencn Scbclme sMchz Straffe cndc Sch.mde lijden , als aan denr

fclven eene valfche En^ bcwijfen willen. Sulks om nu Lier hec
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ttgen ende waare oogmerk.deefer Fabule voor te draagen> foo
verbeeld u onder die Ingefeetenen van eene Vrje ^epuhlike , een fcer

aanfieneiik Ingefeeten , wiens koften van huishoudinge , fijne In-

komücn verre te booven gaan , fulks ter herftellinge (ijner verloo-

pene Saken , geen raad is, dan met in die Republike verwerringe te

maken, ende daar door tot groter gefag komende, figrclven>ende
ook anderen tegen de Wetten door Opeten ende Benepdcn of ce ook
wel door gemeene ScbatwigenyScheemgm) ende als die niet genoug-
faam zijn , door verbeurt maaken , ofte openbaixn ^ewslde ende ^loru

deringen der rijk^e ende vreedfaamfte Ingefeetenen, te konnenver-
grooten cwdt verrijken. Ende verbeeld u ook , dat die Perfoon
ais een ander Caülïna., van fco een groot aanfien is, dat de Ordi-

naris Rekten niet magts ende moeds genoug hebben, om hem te kon-
nen ftraffcn oovcr fijne misdaaden ende fchelmflukkcn , die hyren
naadeclc der Vry-ende Geregtigheeden der Republike, ofreteo
naadeeie eenigcr Ingefeetenen van dien , in het byfondcr bedreven
heeft. Want men alsdan bevinden fal, dat alle andere mindere In-

gefeetenen, dat .Spi/.poziw^i?;; ofte behouftige Menfchen, ende in-

zonderheid Vreemden zijn j aanüonds dien Tj/ranne behulpfaam fullen

weefen, om de allerwijsfte , dcugdfaamfte, ende rijkfte Ingefee-

tenen te befchuldigen, te dooden, ofte uit den Lande te jaagen,

ende fig met haare Goederen te verrijken, gelijk defelve ook fig

draagcnde als Hoovelhigen ende Krijgsknegten des Tyrans» ende niec

hunner Repdlike , daar fy hare Soldie van trekken > dit alles binnen
des Lands uitgeregt hebbende, daarnaa om in die ooverdaadige

wijfe van Iceven te konnen voortgaan, niet verfuimen, oorlogen

tegen de Nabuurcn te veroorfaken, die fo lange als haarmogelik

is te rekken» ofte oorloogen uitoorloogetefaajen,om aldus door
een geduurig middel van waapenen , alle de mindere Ingefeete-

nen, als door noodfaakclijke Impften ende Schuttingen te konnen
fcheeren ende villen. TeT\vi]\cdïcHoovelingen cndc Krijgsluiden dee-
fen Tjfran, ten hoogden wèegens groote vftjiheid. Deugden ende
Cowrrfjif prijfen, ende gulde Beelden opregten, fulks de andere

Menfchcn of uit onkunde het feiven geloovende , of uit vreefe van
in des Tyrans ongcnaadc te fullen vallen, veinfcade, dien Tjrdmic

alle bedenkelijke Eere aandoen, end'! als eencn Gtf^i aanbidden.

Welk v««/w, hoewel gcmccnclik de waarhaftige Eerbieding van

Dd 2 een-
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cenvoudigen verre te boovcn gaat, nogtans feldcn foo kan wer-

den gepleegd 5 dat niet ergens aan te merken zy, dat niet wc*,

vrywillig, maar dat door dti^ang alle die eere bewcefen werd. Ende
infondcrheid fiet men fcer klaar, wie dat den Tj/ranne uit eigene

bewecgingen uiterlik ge-eerd , ofte valfche ende afgcdwongene
eerbiedigheid beweefen heefc, wanneer hy fonder eenen gewel-

digen Succejfeur naa te laatcn komt te llerven, ende dat die voor-

raaals vrj/e Ingcfeetcnen Haare vrjheid weeder bekomen. Dan fiet

men cerft de waarhaftige Blijdfchap uit de oogen van de Bejletk

ende verftandigfle R^^^«f^;j, gelijk meede van oWe goede Ingefeetemn,

dan lecil: men ccrft het ware leeven ende bedrijft namentlik ook de ge-
breekcn ende niet alleen de Lofcuiterien vai! dien Tjran , dan werdenr

fijiie Beelden om s'crre geworpen , en fomtijds fi;n Lijk verfch'.urd en
langs der ftraten gefleept. Dan rocpcji alle wijfc en deugdGme Ingc-

fectenen, Da^tr legt die Moordenaar^ die om eigene Grootheid te bejagen»

fig vermaakt beeft in-wijfe ende deugdjaame Ingcfeetenen te doen moordeny

en foo veel onnoofclBloedsin fijne moedwillige oorlogen te doen
Itortcn. Daar legt di-: fcbelmfe Roorer^ welke foo vcele Weeduwen
endeWeefen gemaakt ende fchandelik beroofd heeft, met haare
Mannen ende Vaaders te doen vermoorden. Daar legt die vuile Ka-
kragter van fchoone Jongelingen en Je moojc eerbaare Vrouwen.
Daar \cgt dat verfwdend ende verfoejelik^Gedrogt ^ welke tenverJrie-

te van alle wijfe ende deugGvuTJc Ingefcetenen leefde» ende ten

vreugde van alle defelveii gedorven is. * In het korte gefegt,
dit zijn de fprongen van den wijfen ende deugdfuawen Haafe, ende de
flagcn vanden onnoofelen arbcidfamen E^;^f/f, wanneer de Lcew geftor-

vcn is. Gelijk onfc Voor-Oudcrs inde voorgaande Eewc daar van een
ftaalken in de NeederUnden hebben geficn aan rhilippm de tweede.
Koning van H/j/?4;w«, welke door de Hiftoric-Schrijvcrcnder oover-

Heerde Neederlandcn , in fijn leven ende fterven als een Heilige 7^'''

gepreefen, ende door deSchrijverender Vereenigde Neederlandcn,.
als 'een ander Antiochm afgemaaid werd.

Ende is dit ook met eenen de cigendlijkc leer ende ƒ« onfer
Fabui.e, dis wy derhalven niet naarder op den einde onfer Ree^

denkaarelinge , als naar onfe gewoonte op mecft alle onfe Tahuleti

gcfchied is, ende gefchieden (lil, behouvcn uit te drukken.

* VideSatjr: X.Jmfhil: de Cafii Sejani. ut & Sallufi; Cr'tj}', Bdl: Qatdwt .-

Sie
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S^e voor dkhy trow is weinige

l^Lvitur e.xrauc me/zus jt- rto-t^erts ulr .

41. De Mm ende een Arend,

E Er deMenfchcn met Bus-kruid uit buflen, loodekoo-

gelcn 5 ofte haagcl te fcbieten , hadden bcdagt j foo

konden fy de andere Dieren niet fchieten dan met Bou-

ten , Flitfen ende Schigten , ende die konden daar toe

niet bcquaam zijn, ten waare aan den onfchaadclijken

einde van dien i^rmds-veedcren konftiglik ingevougd

Pd 3
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wierden : weshalven een M^^« , koomcndc by ccnén t>/-

ytfw^^, feide pijlen van noode te hebben, omtengeraec*

nen nutte, alfoo fy beide vlees-ectende Schepfelen waa-

ren, wildbraad te konnen fchieten. Ende vcrfogt die

Man derhalven, dat hy eenige veederen tot pijlen uit fij-

ne vleugels geliefde te plukken, ende hem die van fijner

rotfe toe te werpen , op voorgaande gedaan e beloften , dat

het te fchieten ende te vangen ofte het gefchooten ende

gevangen ïVildy tot gemecnen dienfte ibude zijn : Het

welk de Aretid meende eene feer fchoone geleegendheid

te zijn , om fonder arbeidfaara vliegen, fijnen kofl; te be-

jaagen j ofte wel vliegen willende , oovervloed ende

keure van fpijfe te bekoomen. Sulks hy d^aM^me het

begeerden ligtelik toeftond, ende hem eeni^ fijjjcr vee-

deren toewierp^ Maar de Man daar naa dcvi Arend foo

ernftig fiende loeren, om op eenen Haazc te vallen, dat

hy geene forge droeg , om fig felfs wel te behoeden, dagt,

dat hy den y^r^w^doodende, fig van eenen moejelijken

Schuld-eisere ende Mecdi-laagtre verloflen foude , ende

dat hy daar en booven des /Irfnds Vlees eeten foude kon-

nen, weshalven hy hem feer haaftig den Bout inden lij-

ve dreef, aan wiens einde de gewonde Arend fijne Vee-

deren fiende; feide eenedobbeld bittere dood te {1:er\xn,

om dat hy meü ende door fijne eigene Veederen gedood

wierd.

Uitlegging der Woorden.

^7^^ OuJen hebhen Verjlaan met den Man, een ro(h

yend doortrapt ofte fchwider Menfch,
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Met den AKEi^ Dy eenfeer roofgierig tnenjch ^ meer op

fijne haften als konften /leunende.

1T7 Anneer de Menfchen eene feer groote begeerte hebben , omW ietwes te verkrijgen, foo fpeelen haare gedagten geduurig-
lik op de volmaaktheeden van dat Voormr^, ende op alle de fee-
^erfte Middelen» om dat feekerlik te verkrijgen: fonder metee-
nen behoorelik te ©overleggen de onvolmaaktheeden ende ge-
breeken des felfden, ende of fy door het verkrijgen ende aan-
wenden van die middelen, in plaatfe van gelukkiger te werden,
onderwijlen niet felfs feer beleedigd ofce gedood (ouden konnen
werden.

Ende hoewel dit is eene gemeene mmfchdijke ffi^akbeid , Ailks
die fig foo wel omtrend goede a!squaade Voorwerpen ende Mid-
delen oopenbaard : Soo fiet men die fvvakheid nogtans omtrend
de Qttaade Menfchen ende haare begeerelikheeden, allermeeft in
fwange gaan , ende bemerkt men ook, dat die daar en boover^
gepleegd werd met dat onderfcheid , naamentlik, dat wanneer
gtede Menfchen oover eene goede faake ende een goed voornee-
raen, in ongemakken koomen te vervallen, fy met haare trouwe
Vrienden ra:idpleegen derven, om fig daar uit te redden, ende
in allen gevalle fig trooften met die goede gedagten, defclvc on-
gemakken van den Menfchen niet te hebben verdiend, ende dat
daar en boovcn de goede God haare korte fmeitc in ecuwirr-duu-
rende vreugde ende gcnougen fal veranderen. Ende dut daar en
tcegen ó.i Q^uaade Mcnkhen fig door haar eigen fchuld, oover
quaade faaken ende voornecmen, in ecnen feer bcdroufden (lan-
de van faaken fiende , fy haare Schelmftukken ofu ({Hdade onderncemin^
getiy aan gecne eerlijke Menfchen derven bekennen, ende njad
vraagen , om uit die ongemakken geholpen te werden, maar
voor eerft geplaagd werden, mee do gehcugeniHe ende oover-
denkingc van -.ille haare Schclmltukkcn, w^ar door (y die plaa-
gen op haare halfcn hebben gehaald, ende daar naa nog met te

oovcrdcnkcn ende te gevoelen de fvvaarte ende fmerten der tcc-

' -^ gen-
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gcnwoordige plaagen, ende eindelik met die vrecfelijke gedag*

tcii» dat fy met hare Schclmftuki'.en, Goodes eewigduurende oor*

deelen ende llrafFen , welks fig oover alle werkers der ongercg-

tigheeden oopenbaarcn Tullen , te verwagten hebben.

Dusficnwvj datMenfchcn, die fig gewennen te liegen ende

te bedriegen , niet gcnoug aanmerken, dat fy, foo doende i die

Qvoote g^tiive Gods, als is lijne gcdagteri ende wille aan andere Men-
fchen te konncn oopcnbaaren , fchandiglik voor ende in haar

fclvcn vernietigen j Salivs fy daar naa in ongemakken vervallen-

de, ende andere Mcnfchen aanroepende , die haar daar uit hel-

pen fouden konnen , niet werden geloofd , wanneer Cy 'm ernft

ende ter goeder trouwe de WA.irhetd fprcekenj ende dat fy dcr-

halven door haare eigene fchuld ongclukkelik in haarc quaalcn

blijven fteeken.

'Dus den wy, dat Menfchen, die fig aan de Begeedikhecden

des Herken Dranks oovergceven, niet gcnoug aanmerken, hoe

ygroot eene Saak het zy, door wel gellelde tinnen, cnóc een

foed vernuft > fijn eigen lighaam ende gedagten , ten behoude
jns fclfs ende fijner vrienden, te konnen gebruiken > ende dat

door het misbruiken des Dra}i!{s, de Menfclien haarc finnen en-

de oordeel fulks koomen te vcrliefenj dit fy haar eigen lighaam

op veele naar foo wel niet als domme Be,;Jien konnen bewaaren,

ende dat fy daar en booven fig onbequaam maakcn , om eenigc

den Menfchen betaamende werken voor te neemcn ofte uit 'te

voeren, ende dat fy eindelik door dat middel haar Iceven feer

kort ofte ook fmertelik maaken fullen.

Dus fien wy, dat de begeerelikhcid van feekere Uledergaade te

verkrijgen, der Menfchen gedagten foodaanig opwekt, om al-

le de volmaakthecdcn ende deugden van het beminde Voor^vci p
fig te verbeelden , dat f/ felfs op gccne onvolmaaktheedcn of-

te gebreeken gedenken konnen : ende wanneer die van haare

Maagen, Vrienden ende Raaden voorgedraagen werden , fy die

niet aanneemcn ofce gelooven willende , eindelik ongeluk-

kige Huwelijken aangaan , waar in fy bcfwaard worden met
die gedagten , dat fy die quaalen op fig felfs gehaald heb-

ben.

Dus
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Dus fien wy> dat Menfchen , die fig aan de onbehoorelijkc lufteit

van Bj/p^en overgeven, niet genoug bedenken, dat fy het een als het
ander vinden fullcn, ende dat die korte Fr^w?^^» aanllonds ineea
Beroip veranderen , ende fy allangs daar door haare eerc

, goe-
deren , ruft , gefondheid ende leeven verliefen fullen.

Dus iien wy , dat Menfchen die uit groote begeerlijkhee-

den , om anderer Menfchen goederen te verkregen , te faamen
fpannen, om met gewelde ofte bedrog die te berooven ende te

pionderen, niet bemerken» dat fy door onrrow, oover het dci-

len van dien, on-eens worden, als ook malkanderen pionde-

ren ende dooden fuUcn , ende infonderheid , dat ók beroofd
ofte gedood fü werden , welke den anderen foo fterk gemaakt
heeft, dat hy niet alleen haare gemeene Vyanden, daar het op
gemunt was, maar ook fijnen weldoender dooden, ende fig daar

meede van alle <lankbaarheid en verfchuidiging-e verloflèn kan.

Dus fien wy, dat Koningen^ Vorüeuy ende Uepubliken , door
groote begeerhjkhceden , om anderer Landen te oovcrwinnen,
veeltijds ten dien einde met eenen Derden aanfpannen ende wel
vermerken, wat goeds hy Derde door fijnc>endedekraften, die fy

hem verfchaffen , ten gcmeenen nutte uitwerken foude konnen:
maar dat fy niet bedenken, dat hy Derde dus fterk geworden zijnde,

niet alleen de gcmeenc Vyanden afweeren , ende ooverwinnen,
maar ook fijne Weldoeners dwirfgen cnde tot fijne Slaaren maakcn
foude konnen.

Sulks alle opgemelde Begeerelijke Menfchen fig in dien el-

lendigen ftandc bevindende, feer fmertelik ooverdenken, dat
fy, om andere Menfchen te befchadigen, van Goode vicrigc koo-
ien op haarcn eigen kop gcbeeden ende verkrecgen hebben,
ende dat fy mitsdien door eigen toedoen, die qualen op hare
eigene halfen gehaald hebbende, door enkele fpijt allangs uit-

tecren, endeeindelik eene dubbeld bittere dood fterven, even
gelijk de Arend onfer Fa bul e.

Sulks de ci^endlijke fin" dcefcr Fabule is , dat gemee-
ne Menfchen ofte ook Koningen ende Vo^Jien op haar felven be-
ftaan konnende, niet behoorden te gelijken deefcn al te roof-

gicrigen Arfnde-^ ende ingevolge van dien, op hope van mecr-
E c der
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der roof te fuUen verkrijgen , aan te fpannen met eenen Der-

den , die fy foo ftcrk maaken , dat hy het gemeen oogmerk

door die iiulpe niet alleen verkrijgen, maar ook, te fijnre

meerdere grootheid , den Weldoener befchaadigen foude ken-

nen, ende dat die M'eldoener alsüan van dien Derden befchaadigd

ofte vertreeden werdcnde, cene dubbelde ftraffe voeld, yan die

plaagc op fijnen halfe gehaald te hebben.

Een
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Een vergeeten Borger is beft.

.41* De voorfigtige 5tóg, ende andere haar

vyandige D/^rÉ"».

S Bekere voorfigtige Slang aangemerkt hebbende, dat,

indien fy uit vermaak , ofte om de lekkere koft te fou-

ken, breed uitweiden wilde, fy alsdan gewiflelik veelc

moeiten (oude hebben , om alle de onderweege voorkoo-
mende faaken naar haaren fmne te fchikken 5 ende dat

hier daar en boven fcer veele andere T)ierm waren , die op
het fclfden aasden , daar fy Slang fig felven gaarne meedc
voeden foude : ende einddik aangemerkt hebbende, dat

£e 2 fy
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{y ook veele yyanden had, die niagtig waareii haar nicc

alleen te bcfchaadigen , maar ook re dooden, ende toe

haare fpijfe te gebruiken ; So koor fy , om dit alles voor te

komen , omtrend een graafig veld , daar fy haar behoor-

lik voedfel vinden konde, in ecnen ontoegankcliken Hole

eener Rotfe, haare vafte wooning; daar fy in der ftillig-

heid haar met allen die van haaren Huisgefinne onder-

houden, ende tegen allen aanvallen befchermen konde, en

waar fy ook- waarelik feer langen tijd fig onderhiel , ende

befchermde; om dat fy aldaar nog van agteren, nogteter

fijden 5 van haare Vyanden konde werden befprongen 5

ende dat fy voor uit hare ooren ende oogcii gedurig wakker

hield, om alle onheil te konnen afkeeren, endedequade

^ienri'i die haaral te naa by-quamen, met haar Slangen-

vergif te konnen dooden : Waarom ook andere Dieren ,

dat^^hare Vyanden waren , fienden, dat fy die voorfigtige

Slang niet fonder eigen gevaar konden te naar komen , op-

hielden van middelen te bedenken ende in den werkc te

(tellen, ten haren naadeele, alfo fy met groote reden hun
genougden , met te konnen vermijden fo ccn -L/.r, dac

fy niet, dan met felfs fchaade te lijden, fouden konnen

in dat Hul aanranden. Sulks die Slang aldaar voortaan

geruftelik leevende, ende van naaby haaren koft foukcn-

de, tijds genoag ten ooverhad, om alle het gen-eld der

andere Dieren onder malkanderen, ende de onderlinc^e

fmerte, daaruit ontftaande, wel te ooverdenken j cndc

fig mitsdien feer gelukkig te agten , dat fy daar van be-

vrijd zijnde, in der ftilte allangs oud worden, ende cin-

delik in het byzijn van Wijf ende Kinderen, geruftclik

haar.lecven eindigen foude.

Uitlecr.
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Uitlegging der Woorden,

Tpen Voorfigtige Slang, ü eenfeer wijs ende omfigtïg
*-^ Menfchy ofte feer voorfigtige Regenten eener ï^rye

Repiiblike.

Een On-tofgankelik Hol, is een yders eigen Huis-, ofte

wel eene fl.rke onwinbaare Stad.

Andere Vyandige Dieren, zijri de gerneene MenfcheVy

die fonder eentge vafte regulen van Ieeven te hebben^ on"

der malkanderen ipjoelen : ofwel. Koningen , Vorften

,

Hoovelingen, Krijgsluiden, &c.

DE faaken ende gevallen dcefes weerelds oneindelik zijnde

,

ende fy alle meeftendeel booven ofte buiten ons vermoogen
weefendcj foodaanig' dat wy die niet naaronfen finneverfchikken

kennen : ende daar en teegen ons bekend zijnde , dat een yder

G]nz gedagten tndc wiüe ^ foodaanig in fijn vermoogen heeft, dac

geeiis magt deefes weerelds, hoe groot die ookzy, hem kan be-

letten fijne müe te vougen, om ten beften te genieten , ofte te

willen draagen , alle de voor- endeteegen-fpoeden, die hem oo-

verkomen, ende welken die Godddijkj Voorfienigheid hem toegevougd,

ofte opgelegt heeft : Soo is het dien volgende de pligt eenes Men-
fchen>;in aHe den loope fijns leevens, omtiend alle, het.zy in

voor- het zy in tecgcn-fpoede hem voorkoomende faaken, deal-

lerg^ootftc wijs- ende voorfigtigheid wel te gebruiken alle gaven,

die de goede God hem gcgeeven heeft: ende is het infondcrhcid

fijne pligt, meer te arbeiden op dat een eenig ding, namentlik fij-

ne ógtnc Siele ende müe, feckerlik ende ten beften des doe-

nelik, de behaagclikhecden der fiaken dcefes weerelds geniete.

Gelijk het aan de andere fijdc de pligt eenes Menfchen is, fig te

fchikken, omkloukkelik ende ftandvaflig te willen draagen, een

quaad dat hy niet heeft kennen afwecren, ende dat eindclik door

hem moet ende fal gcdraagcn werden: Sulkshet fig felvcnlccrd,

dat het alles fins meer gcraadcn is te arbeiden op een ding allecn>

E e 2 dac
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dat ons foo naaby ende in ons vermoogen is> dan te willen arbei-

den omcrcnd onetndelïkyede faaken , mer een geduurig woelen, en-

de met meed in der weere te T-ijn, om te verkrijgen verre rifge-

lecgene faaken , of wel om alle andere ons voor-koom ende faaken,

te willen fchikken.ende tragten te fticren naar onfe byfondere ee-

neegendheid, ende liogtans voor het mccftendeel, ja by naaftal-

tijds, in onfe hope bedroogcu te werden, fonderons voorncemen
te konnen uitwerken.

Dit dan zijnde de eerfe ende grootfie Wijsheid^ omtrend alle wee-
reldfe faaken j foo is onfes cragtens de tweede, dat naademaal ecu

Menfch in decfe wcereld niet kan lecvcn in eencn ftande> die

volkoomentlik^offi ende fonder gebrek zy, ende dat de voorfpoe-

den ofte goede faaken, hem foo veele vreugd niet, als wel de
quaade faaken ende teegenipoeden hem veel grooter verdriet aan-

brengen j hy ten minften moet tragten te Jeeven in eencn ftande»

waai- in by fo verre hem geene grootc vreugd ontmoet , hem niet veel

quaads ende verdriets gebeuren fal. Dat niet kan vcrkreegen wer-

den dan van ecnen Menfche, die vaftelik beflooten heeft, alleen

voor fijn [elven y ende niet dan voor de geene die God ende deNa-
tmre ofte Txceden hem aanbevcolen heeft te forgcn, de weereld fij-

nen gang te laar en gaan, ende vermits fy onbeeterlikis, die te laa-

ien gelijk men die gevonden heeft. Want men in foo ecnen ftande

weinige faaken nodig hebbende, ende het weinige dat men hecfr,

wel gebruikende j met weinig rijk ende eenigfins Goode gelijk

werd, ende, als eenftil vergectcn Borger, op fijn eigen haard, ende

naar fijnen linne lecven kan: fonder door de nijd cndc dwersdrij-

vingcn van anderen, in fijn voornecmen gedut, ende daar oover

bedroufd te werden. Om welken gerufiigen Hand te verkrijgen, wy
fien, dat feer veele Griekfe en Roomfc Helden, langen tijd de hoogftc

Amtcn hunner Rcpublike, hetzy in oorloge, het 2y in vreedc, loflelik

bediend hebbende, des niet remin haurcn ruft eindt lik gefogt en-

de gevonden hebben, mctte boeren^ ende haar eigen landckentc

bebouwen. * Daar in tccgendeel de geenen, die fig aan de be^-

geerlihheeden deefcs weerelds, naamentlik des vlees, der oogcn, ende
i^QV gïootsheid èts leevens oovcrgeeven, om door Ucllufien^ Geld-

gicrighcid ende llcersfugty fig te vcrfaadigen? gicot gewoel te maa-

ken^
* SicCorne/,^efos, CNde riittay^hs va» de Dtorlugtige MArmen,
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ken, ende oover anderen haars gelijken te konnen heerjferii nooit

verfaadigd werdende, ofte een einde van haare begeeilikhceden

{icndej gcduurig foo haaft fy het eene verkreegen hebben, naar

het andere tragten, ende ook geduurig in het uitwerken vanhaar

voorneemen, haare teej^enllrecvers vinden. Sulks fy in geduurige

oorloogcn, ftrijden, buycn ende ilormen geleefd hebbende, el-

Icndigli.'c haar leevcn eindigen,- fonder ooit eene gerufte vreedfaa-

me feekerc haavcn te befcilen, ende in der ftilte aldaar foo wel

haar eigen voorgaande gcvaarclik gewoel, alsdat van andere Men-
fchen, met bedaarde finnen te ©overdenken, om fig alfootenuit-

gange uit dit rampfialige leeven, ende ten gelukfaaligen toekoo-

menden te bereiden.

Ende gelijic men dit aldus fict in enkelde Menfchen, foo Het men
ook in geheele Familien , dat die geflagten langer in llande ende

aanficne blijven, welke meer haar eigen ruft ende ftilte, als eene

geduurige vermeerderinge van geld , magt, ende ilaatfouken. En-

de infonderhcid fict men het fclven 'm geheele Steeden ofte Republiken,

Naamentlik, dat die met het haren te vrecden zijn, endegccne
meerdere grootsheid ofte magt oover andere Landen, Steeden ende
Volkeren te ocftenen begecren , maar onderwijlen haare Stad ofte

Steeden wel verfterken, om fig met eene welgeu^aapende Borgerie,

da.ir in wel geflooten te houden, fonder fig te bemoejen met an-

dere StaMeny Koningen ofte Vorften^ verbonden te maaken, om die

geenen , welken fy allermecft vreefen , eeven magtig re houden, of-

te die teegen malkanderen op te hitfcn , veel langer in wceien blij-

ven. Derhalven wybcfliiiten, dat opgemelde Landen cv^do. Steeden,.

welke alles fins dcVreede fouken , ende ook geene anderen dan die

felven, feer langen tijd in ruftc ende vreedc, fonder Schattingen ^

leeven ende bloeien konncn. Daar in teegendeel Koningen ende

Vorfleny die geduurig haaren lof ende vermaak fouken in meer te

begeeren, ook in geduurige onruften leeven, ende malkanderen
niet min als haare Ondcrdaanen, door oorloogen ellendig maken.
Gelijk dat blijken kan aan de Italiaanfe ende Switferfe Republiken^ die

gedurig in haar Hol blijven, fonder lig met andere Republiken ofte

Koningrijken te bemoejen , ende derhalven in fccr groote rufte lee-

ven j daar in teegendeel de Koningen van Vrankrijk.enó'. Uifpanien, als

ook de Turkfe ende DtmCcKeifers, mitsgaders andere Koningen ende

yorftcn
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Vorflen in geduurige onruftcnlccv'cn, endenude eenc, dan dean-
dcre in geduurigj oorloogecndc vrccfc is, van door ecncn fijnen

magtigen Naabuurcy uit fijne Landen vcrdrceven, ende van fijnen

Stam ontfet te werden. Ende op hoe gladden yfe óahoogfle Die-

naars van Staat 'mReptibiikerii daar een Vorji groot gefag heeft, ofte

infonderheid onder Koningen ftaan j is onnoodig aan te wijfeni ahoo

daar van geheele Bonken gcfchrecven zijn, ende.de geheugenific

van dien infonderliei i oover de tivee aller-bejlen die \vy ooit gehad
hebben , in decfe Landen foo fmerteUk ende vers is , dat ondien-

flig foude weefen, daar van hier omftandigc verhaalentemaakcn.

Waarom wy onfe Reedenkaavelinge ook aldus befluiten ;
*

Zen ander ^j te lloof ten glibbrig top gefteegen,

Uy haagd inftilt en rujl te beven aller weegen,

In 'r weeten y»at ik^ ben , eer 'f keven my verlaat.

Die fig nooit , 7naar een aar kcnd
, fierfd in drouverfiaat,

Sulks deeigendhjke fin deefer Fabule is, aan tewijfen,dat

Menfchen, dienaar een (lil vcrfeekerd geruft leeven tragten , mee
haar vergenougen te foukcn in haar eigen felfs, fonder de goede-

ren» ofte ftaat van anderen te bcgeeren, ende daardoor haarerufl:

te ftooren, de allerwijfte cndegelukkigfte Menfchen zijn, omdat

fy veel, meer als die andere Menfchen, haar goed oogwit bckoo-

men, ende fig daar in vervrooliken, tot dat iy eindelik dit ellen-

dig onvolmaakt, teegen een eewig-duurcnd gelukfaalig leeven

vcrwüTelen,
• Stet quicunque volct , Potcns

Aulat culmine Ltibrico

:

Me dulcis fdturet qtiies.

Cbfcuro po/itus loco

Leni per fruar otio.

Vitllis nota Quiritibtis

j^tM per taciiKtn fiuat.

Sic cum tranferint mei

Hallo cumflrepitu dier,

plebeiin tnoriar fenen.

Jlli mors gravis incuhat ,

Qui notus nimis omnibuB

l^notus moritur fïbi.

Scncta ÏH Tkyefie'a^. *•



De Èoereny Hoendererty &c. ^^5

Bemin uw Vriend met Ji)n^gebreeken ^

Want nieman kefddaar [onderJlree'ken,

5üR5t:M9(als)i:lls?

^hü ai omm _parte JS&aZum,

'

43, De !Boereny itiet haare Hoenderen ^ End-

Foogelsy Duiyeriy ende (Bijen,

ü Enige Boeren y haare Akkers ende Vee metgrooten ar-

•*-' beide naarftelik bouwende, ende haare Waaieren bc-

viflende , bevonden , dat fy des niet te min naaweliks aan

den fooberen koftgcraaken konden; derhalven fy in haa-

re Vcrgaaderingen bedagten ende bellootcn , voortaan

haare Landen ende Waaieren alfoo wel als voor heen te

Ff bc-
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bebouwen ofte te beviflen , cndc des niet te min Hoeti^

deren
't
End- k'o 'gels ^ Duiven endc Bijen y aan te lokken,

als ook die mee aller rufi eade Vryheid, in haarc Landen

ende Waateren te laaten leeven, ende haar daar en boo-

, van goede neften ende korven te verfchafFen , op dat fy

' Botnn van tijden ten tijden daar uit de oovertollige Eytrs

Gndc Jongen y alsook IVas cndc Honig fouden mogen haa-

ien, ende fig daar meede voeden, waar vooren fy niet

gearbeid hadden ofte arbeiden fouden , het welk haar ibo

wel gelukte, darfy fcederd dien tijd wee^^ens de grootc

mcenigten szn Hoenderen y End^Voogelin y Diirceuy ende

B'^eny die fig aldaar ter needer fetteden , feerweelig leef-

den, Maardeefe Boeren geftorven zijnde, ende wcelige

JKJndereny die nooit arremoede geproefd hadden , naalaa^

tende, foo naamen die geen* agt op de Voordeden , die

deefe yoogeten ende Bijen haar aanbragten , ende gevoel-

den daar en teegen, dat de Hoeyideren gecne Eyercn lei-

den Tonder te krakelen-, dac de End-Voogeis t\\d^ Dmven
haaren ruft ftoorden, mee in d^x^ Morgenftonde te qnaa-

ken ende te korren y ende dat de Bijiu haar fomtijds met

haaren angel ftaaken : Sulks deefe weelige Kindtrrn 'm ha-

re Vergaaderinge beflooten, fig van die ongemakken re

ontflaaiv, met ongevoelig ofte allangs haar meer ofte rij-

kelijker als voordeefèn, van Eytrnt^Jorger.y Hohfj ende

IVds te berooven , afte haare wt^cn ende korven om ver-

re te werpen, ofte die tot haar eigen gebruik te vcrande-

'ïtti. Het welk de VêogeliQnAo. 'Bijen bewoog te vliegen

iiaar andere Landtn, daar fy in meerdere vryheid Iccven

mogten. Ende deefe onbcdagte Ki,idenn bevonden toen

ook, dut fy door het miflcn der Eyercn y iougtny Honig

ende li^as^ fterkehjkcr afo te vooren werken moeden, om
banden foobd-eiiKgit töjgcraak^n, dcrhalvcn fy de ver-

yloQ*
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Vloogené VoogeUn ende 'B^m met groote beloften van bee-
ter onthaal aanlokten , om tot haare oude vvooningen te
kt eren, maar die antwoordeden : „ Wy zijn hier wel,
„ende meenen hier te blijven, foo lange de Boeren ons
,, wel handelen, ende ingcvalle wy veranderen moeiten,

I, foo foude geen onfer , dk. het heugd , hoe ondankbaar^

„ Itk gy ons gehandeld hebt , ooit konnen goedvinden, tot

„ u te koomen. Waarom die Kinderen feer birterlik haa*
re dubbelde afremocde betreurden.

Uitlegging der Woorden.

"Doeren, ^ryVz Regenten yan feer hehouftige Lan^
den ende Steeden.

HoekdEks ^ijn ^nt'ters.

E N D-v o o G E L s, ^tjn 'Buitenlandfe Fijfers ende Scheeps*

Faarders.

Duiven ende B y e n
,
^yn TsLegotianten ^ ende Venè

ultyliegende Handelaars in CHanufaShren.

DAt de Menfchen in groote ongemaJcken zijnde , door die
quellingen haar vcrftand fcherpen, alle liften bedenken, en-

de haare arbcidfaam- ofte bcquaam-heeden ten uiterftcn opwek-
ken, ende in het werk ftcllcn, om fig daar uit te radden, weet
een yder, als ook niet onbekend is, dat Menfchen, die in gedu*
rige weelde ende vooifpoedc opgcbragt zijn, daar door niet al-

leen Dow, Agteloos^ ende laatdunkende van gcell, maar ook leui ende
traag van ligïiaam, als mecdc weliuftig ende quifttg werdende, daar
door cindclik wecder in feer groote ongemakken ende dubbelde
trrcmocde plagtcn te vervallen.

Ff» Ende
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Endc werd het fclfden beveftigd door de daagelikfe ervaarend-

heid > waar in wy fien , dat veele byfondere Menfchen in groote

ongemakken ofte arrcmoedc zijnde, met veel meer naaritigheid

endc fpaarfaamhcid als ecnïgcflaaven , pleegen te wroeten , om die

behouftigheid endc arremocde te booven te koomenj cnde dat

fyeindelikdoor die middelen veele goederen vcrgaaderd hebben-

de, foo domme i
laatdunkende, welluflige, quijlagtige endc leuje Kinderen

naalaaten, dat die wecdcrom tot dien ongemakkelijken cerftcn

ftande baarer Voov- Ouderen, endc tor grootere arremocde koomen

te vervallen. Gelijk het fclfden mecdc beveftigd werd, ract de

geltelteniflcn der Landen ende Steeden, die uit der aard onvru^thaar

zijn, ofte wiens Ingefeetenen door de Uegettten met groote Vry-

heedcn begaafd, cnde met geene ofce feer weinige laften, dan alleen

uit der aard met ongeldenfccr belaaden zijn. Namentlik, dat aldaar

gemcenelik foo veele Vreemdelingen door die groote Yrjheeden wer-

den aangelokt te komen woonen, dat de gemeene Ingefeetenen

aldaar door groote naarftigheid ,fcbranderheid Qiidc fpaarfa4mhe:dj zegen

die ongemakken deefer On-vrugtbaare, ofte door de Natoure

met feer veele koften te houdene Landen, foodxanig aandringen,

dat Cy gemeenelik veel beeter, als veele vrugtbaare Landen ende

Steeden >ende der fclver Ingefeetenen vaaren, als dat te fien is aan

Vcnetien, Genua, Holland, &c, Ende daar en teegen blijkt, dat Lan-

den ende Steeden, die uit der aard vrugtbaar zijn, cnde wiens In-

gefeetenen door geene ofte \veinige lallen belaaden werden, fig

feer weinig bekommeren met vlijtig te arbeiden , ofte met f'rean-

delingcn in haaren Landen ende Steeden aan te lokken; Derhalvcn

de Landen aldaar weinig bebouwd w^erdende^ de Ingefeetenen m
het gemeen door geen naa-yverofte andere noodfaakciikhcid op-

gewekt zijnde, Wow;;;a,4^r^/()/a,g«ij?4^fii^fr endc trager werden, endc

daar door tot eencn foberder ftand als de andere komen endc blij-

ven. Als wel eer teficnis geweeftaan Pruijfcn, Deenemarksn cnde En-

geland,&c^ welke voor delen naar Wetten cnde niet naar de fpoor

iN*lofe^luften«enes Heifi-eiiofre Vorftcn moetende geregeerd wer-

den» ^dé gclukkigftc Landen van geheel Europa waarcn. Endc de

Ingefeetenen altlaar met feer weinig te arbeiden, in aller fovge-i

loosheid^ weelderig ende quiftig plagtsn te leevcn. Endc hoe^

wel onfe voormelde Kcedcnk^>mlin^ Ichijnd te üaaa op ecD gropt;

S^.,.'l
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deel deefer Fabule, foo moet nogtans als het voornaamften,
hier werden bygevougd, dat het leeven aller Menfchen beftaat
in ietwes te doen ofte te lijden, ende dat in alle het gunt \vy doen
ofte lijden, ten deele door onfe gebrekkelikheid , tendeele door
de onvolmaaktheid der faaken , die ons voorkooraen, altijds iet-

wes ontbreekt j Sulks wy in deefe onvolmaakte weereld leeven
willeiKie, onfe gedagten niet moeten beefig houden met ieswcs
op te Ibuken, dat in fig felfs volmaakt is, maar wel met te ver-
volgen ende te betragten, het gunt, waar in voor ons meer goeds
als quaads te vinden is, ofte, wel te vermijden ende van ons te

weeren het gunt waar in voor ons meer quaads als goeds gelee-
gen is. Ende oopenbaaren fig des weegen twee groote geWeeken
onder den Menfchen, het eerjieny dat fy veeltijds uit eenen afkee-
re van het quaade , dat aan goede faaken vafl: is , gants niet ver-
kiefen, ende foo doende , feer goede geleegendheeden, waarin
fy wat goeds fouden hebben konnen verkrijgen, laaten voorby
gaan, htx. tweeden, dat fy veeltijds verkiefen het gunt , waar in
voor haar meer quaads als goeds , geleegen is j of wel dat fy ver-
mijden j ende van fig afweeren, hetgunt, waar in voor haar meer
goeds als quaads te vinden foude weefen. Ende infonderheid be-
vinden wy, dat Menfchen in arremoede ende teegenfpoede wee-
lende, veeltijds het noodfaakeltjkften wel betragten, ende om dat
te bekoomen, gaarne andere mindere ongemakken op fig laaden,

ende dat daar en tegen Menfchen , die in weelde ende voorlpoed
leeven, veeltijds foo feer geneegen zijn, ^f/«^ tegenwoordige on-

gemah^n van fig te weeren , dat fy daar door andere feer fwaare

ongemakken op haare halfen haaien, die fy niet voorfien had-
den.

Gelijk wy fien , dat veele Menfchen tot bcquaame Jaaren gc-
koomen zijnde, de ongemakken des Üomveltks foo fwaar weegen,
dat fy geenc tijdelijke keure gedaan hebbende, fig des naamaals

te vergeefs beklaagen.

Ende ficn wy in desgelijks, dat Regenten van Landen ende Steeden^

die weinige Inwooneren hebben, ende dien volgende in arremoe-
de zijn, veeltijds wel konnen goedvinden, die Vreemdelingen aldaar

ter woone aan te lokken, ende met eenen gaarne te verdraagen,
die ongeoiul^kcn j welke veele Vuemdelingen ia gmte Steeden vcroor-

F f 3 faaken i
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(iiakenj cnde dat ddnv en teegeii Regenten, die de ongemakken
den weinig bevolkte Landen cnde Steeden niet hebben geproefd,

fig weinig laaten gelcegcn wecf-n , om Vreimdclmgen ter woonc
aan te lokken, ofcl die (y albereids hebben» forgvuldiglik te be-

liouicn. Sulks fy veeltij is alle haaie Iww'ööwm , cnde alle het gunt,

waar door die beftaan moeten , als ook infonderheiJ de Vreemde^

lingcn fig aldaar ter woone needcr fetcen willende, ofte gefet heb-

bende, allangs foo feer befwaaren, dat fy genoodfaakt werden,
uit foo ecnen Lande te blijven, ofte te vertrekken. Ende einde-

lik fien wy, dat die verloopene ïngefcetenen daar naa door de
'Regenten^ als fy haare misflag ficn, aangelokt werdende,niet wee-
der bekoomen konneii werden.

Ende is derhalven de eigendlijke (in deefer Fabule, dat nog
bjfondere Menfcben 'm haren ommegangc nog Regeuten in hare regec-

ringe, een groot goed om een k^ein quaadyd^t daar aan vaft is, behoor-

den te laatenj ende dat fy uit meer quaden, die haar ftaaa oever

te koomcn, gewilliglik het minden behoorden te kiefen.

^!s
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^^ S»<83^ SJg3 ^-jgb {^ SiS^'s^ S868&^ 8^^ Sgej 8^^^ :sm 3^^^S^^feiMgi^^^g^ljc4j^

y^/f Aapen hooger kimmen willen ^

^anjiet men eerjl haar kaale hillen.

. •/aa//}/w^us yiruTTL arnuU

E
4-|. De K^aai cnde andere Voogelen,

Ene l^aai ooverdeiikendc , dat een Raaf haar feer

wel geleek, ende dac hy nogtans by de Menfchen was

gc-eerd, ofte als ccne hetUge IVaarJigzende Voogel ge-

houden ; ende dat fy daar en teegen fcer weinig gcagt

wierd, bedde figin, dathec alleen om des Raaven l^af

fin
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Jen was, cndc, dat indien fy des Raaven ftemme kondc
naarbootfen , fy eeven hoog geagt foude werden. Waar-
om fy eenige JVündelaars fiende voorby gaan, derwaarts

op eenen hoogen Boomc vloog, ende feer luid krafjendey

defelvcn inden beginne Teer verbaasde, als niet wecten-
dc, war dit ongemeen vervaarelik kraflen foude beduiden

:

maar die Menfchen daar naa, nawerop de Stemme ende
^zw Voogele lettende, fofeide de "juijfte AzzJVandelarevy hcc

is niet dan het ydcl geklap eener Kraaje^ dat wy allefins be-

horen te veragten. Sulks de i^rj^/ bemerkende, dat fy door
hare (temme, de naam van K^aaifter^ ende niet van Heilig

hy den Menfchen foude verkrijgen j voornam die van de
üllerfchoonfte ende r^kfte te zijn , by den Voogekn te beko-

men. Ten welken einde fy haare arme, fv/art-graawe

Veederen, met aller anderen Voogelen rij kfte ende fchoon-

ftc Veederen , die fy hier ende daar opraapte ofte ont-

kende, bedekt, ende op haaren lijve geplakt hebbende,

meende dat fy nu de l^oogclen veel ligterals voormaalsdc
Menfchtn^ foude bedriegen, ende veragte fy daarom de
andere Kraajen , niet willende dan by Vaaiven yVapegna'
jcn^ ende andere fchoone Voogelen verkecren, ende om
des te meer geagt te werden, aldaar het meeden pronken.
Maar de eenvoudige Sicalu-Ji'e ^ die voor decfen de Kraai
feer wel, alsook haare Ouders

.^
gekend had, by gevalle

daar voor by vliegende, cndeeenigc haare eigene Veedc-
ren in der Kraaje erkennende, wierd indagtig , dat fy

voormaals geroemd had, fchooncr als eenc Sivaluive te

zijn, om dat die niet dan des Soomersy fy daar en tegen

des Soo:ners ende des winters , in den felvcn Lande met
haare Veederen pronkte ofre bloeide, ende nam de Swa-
luw derhalven alle haare Vcederen , daar de Kraai moede
pronkte ;, naar fig, waar door de andere Voogelen al te

voorcn

i
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vöoren misnougd zijnde geworden ooverder Kraaje trots-

heid , niet alleen het felven deeden , maar haar dus kaal
geplukt hebbende, ook uit haar gefelfchap dreeven. Sulks
di^ arme Kj^daï üg wceder naar die van haar eigen geflagc

begaf, welken indagcig werdende, dat fy van die //r<^/z;f,

wanneer fy koftelik uitgedoft was , veragt waren geweeft-,

haar nu desgelijks veragtedcn, ende uit haar gefelfchap

dreven, dervougen dÏQ /Lr^^iin eenfaamheid, arremoede,
cndedroufheid, alsfig van haar meerder y ende van haar
gelijkj» ende van haar minder y veragt ende befpot fieiide,

ellendiglik quam te fterven.

Uitlegging der Woorden.

<rr\e Ouden hehhen verflaan met K r a a j e n 5 loofe^

-^ klnpagtige , hoovaardige ende laatdunkende Menfchen.
Met geleende Veederen, gevetnjlheid ofte goederen^

die ons niet eigen zijn.

Met S w A L u w E N , eenvoudige firgvuldige C^ïenjchen.

Met Pauwen ende Papegaajen, Tronkers ende

Hoovetingen*

HOewel alle Menfchen daar in oover een koomen, dat fy gaar^
nc van anderen uiterlik geagc endege-cerd zijn, foo werden

nogtans, om fulks te verkrijgen, feer verfchcidene, ja, naar dat
de aard ofte de oordcclen der Menfchen verfcheelen ofte teegea
ccnftrijden, ook tecgcn eenftrijdige middelen gebruikt. Want
I)eugdfaa?ne Menfchen niet willende booven haare innerlijke waar-
de uittcrlik gefchatende ge-cerd werden, leeven oopenhcrtig en-

de onbevciuld, als vcrfeekcrd wecfcnde, dat de Eer de fchaduw
der Deugd is, cnde die altijds te volgen plagt, cnde dat fy daar

en booven, by ontftentenifïc van dien,* ten fpijtc der quadè Rcg-
teren, ende onkondigc oordeclaarcn, fig altijds met haar goed

G g ge-



^54 ^^ Kjaai encJe andere Voogeten,

gewiflen konnen vcrheu^icn. D- ondeugende daar en teegen, wil-

lende booven haavc vcrdienflen uiterlik geagt cndc gc-cerd zijn>-

gebruikeii ten dien eind':^ de middelen, die haar de naaftc zijn;

naamentlik de M4^f/^y?f« deefcs weerelds, als Koningen ^ Vorjlen^ &c.

doen flg door haar oover-groot cndè opcntlik geweld ontfien endc

eeren>maar de Deugdelofeonverraogene gebruiken ten felven ein-

de Bedrog ofte Beveinüheïd. Ende overmits detfeonfe Fa bu l niet

dan van hoovaardigen Beveinsden ofte Bedriegeren fpreekt , foo mer-

ken wy aan» dat de onyermoogenfien van dien, als felfsfeer laag» en-

de van allen goederen ontbloot zijnde, gemecnelik alle Heersfugt,

Rijkdommen, koitelijke Wooningen, pragiige Kleederen, lek-,

kere Spijfe, ende alle het guntydel ofte haaft vergankelik is, fchi^-

nen te veragten: ende dat iy daar en tegen met haare voorbcdagte

fleepcnde woorden, ende gemaakte gcbaaren , ons feer ernltig

fcbijnen aan te raaden alle Needenglmd ende Seedigbeid, neevenseen

goed gewije te bewaaren» met Goodes Gloorie te vermeerderen» fijne

Kerke wel te ftigten, ende in het byfonder aller Menfchen eeuwig--

duurend Heil ende Saaligheid we! tebeforgenj daar fyfelfs onderwij-

len door alle het voormelden kallen, niet anders voor hebben, dan

voor heilige Menfchen geagt te werden,ende onder dien Mantel over

de Siele endc Geda^ten van andere Menfchen te heerflen, ende
middcler-wijle flillekens in alle welluften ende overdaad te leven.

Ende oovermits fy de fchijn-hciligc bevcinfde werken oopenbjurltl^

voor den Menfchen, ende haare eigene welluftige niet dan heimelil^

doen, foo werden die heilige Beveinfden nooit dan van de düertrijflc

Menfchen ondekt ende vcrlaatcn : Ende oovermits die in feer )^fi-

nen gctaale, ende de onkondigc mis-leiden daar cntcegen in feer

grooten getaale zijnj foo mogen fy ó\t gehreeken deefcr heilige Beveim^

den , niet dan feer fpaaiclik , ende by haare goede bekenden , oo-
pcnbaaren»

Ende ten tweeden merken wy aan, dat onder die hoovaardigc

ende onvermoogene Menfchen, cenige foo vecle C«cderen rnde
'K^kdommen befitten , dat die haar doen gelooven » dat fy verre be-
needen haare wnardie van andere Menfchen gengt ende gc-cerd
werden: fulks fy, om die meerdere agting ende Eerc te bekoo-
men, ccnen geheel anderen» als den fcb^n-lhtUgcn weg in flaan.

Naamcntlik, niet dan van groote dingen te fprccken, pragtig in

klce-
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klecdinge ende huifmge, koflelik in fpijfe, drank ende gefin te

weefen, ende eindelik felfs met geleende penningen foo lange te

bragceren, tot dat by het een ofte het anJervoorval,icm3n fijne

peaningen weeder-eilt, ende alle de andere Schuld-eifcrs gaan-
de werden om het feU'en te doen, fulks alsdan di-^ ponkers t t(>t

arremoede ende fchande vervallende, fig van alle Menfchen vcr-

iaaten vinden.

Van den Schtfn-heiligen vinden wy dageliks ende cover alle voor-
beelden, onJer alle GoJsdienftenofte Secten, het zy óerHeideneftj

Jooden, Cbnjhnen, ofte Mahometanen. Ende infonderheid by den
'Vriejieren, Moniken ende Leeraaren der felven, wanneer die wel be-
fpraakt zijn, namentUk, dat meefl alle de felven die Heilig te zijn

vermaard werden, waarelik ende in der daad feer ondeugende
beveinfde Menfchen zijn, die wel door eenige weinige tvijfe Men-
fchen ondekt werden» maar des niet jccgcnltaandej by nllcDipa'

fen, die naaweJiks de naam van Menfchen te zijn , konnen draa-

gen , ende nogtans verre het mceften getal uit maakcn , in voller

agtinge blijven.

Van de Grootfe Pronkers, flen wy daageliks de voorbeelden, als

eenige Half geleerden de naam van feer Geleerd ende Vï'ijs te zijn be-
geerendc, ten dien einde feer groote Boaken maken, met uit feer

veele anderen, de woorden van dien ter neder te ftellen; fondcr

den regren fin van dien foo wel begreepen te hebben, dat ly niet

min als of fy felfs de Autheuren van dien waaren, fig waarelik die

fin ende die Saak eigen gemaakt hebben ; Sulks fy, daar oover
naarder ondervraagd werdende, alles fins hare onweetenheid en-

de fchande oopenbaaren moeten.

Gelijk mcede onder de fclve hoovaardige Pronkerts geplaatfl

moeten werden, alle Borgers die l^ijkir als fy waarelik zijn , gehou-
den willen werden, ende boovcn haar vcrmoogen ecnen Sutat

voeren, Koopmanfchappen drijven. Gelden op Intereflen nee-

men, ende des niet te min tot haar vermaak, altijds bchoufti-

ge, ende koftelijke üof^Stecden koopcn : Sulks een ider, het

geleende weder eiflende , fy feekerlik tot arremoede ende fchan-

de vervallen moeten.

De cigcndlijke fin dccfer Fabule is dien volgende» dat wy
Gg 2 mes
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met onfen etgen Stmde te vrceden behoorden te weefen , cndc daè

óe geve'mftheid vaueenen hoogercn ftande, den Bevemfden fpot endc

veele ongemakken vcrooifaakt , immers altijds door vcrlkndige

Menfchen ondekt werd. Ten tweeden, dat de Schijn-heiltgheidy niet

dan van de aldervuilftc cnde «ndeugenfte Menfchen ge- ende mis-

bruikt 5 als ook alleen van de aüerwijfie Menfchen altijds ondekt

werd. Ten derden, dat alle, die fig niet op haarcn eigen gronde,

maar fteuncndc op het gunt fy van anderen geleend hebben jver-

hcffeo ) fcekerlik een fcer drouvig einde plagten te hebben.

7)ic
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T>iebmt\ dte beklijfté-^

'u/itrte Sc a^/irrte .

4 j. De Èe^el ende de tióóyentér.

Tr\ E Eezel fig verhuurd hebbende , voor feekeren tijde
•*-^ eenen Gardeniere te dienen , ende dcrhalven hem
moetende behulpfaam zijn, bevond, dat hy des ugtens

vroug naar den Gaarden gaan, cndc des avonds laat met
Moes-kruiden geladen , daageliks weederkeerende, fwaa-

ten arbeid voor eenen andere doen moefl: , ende onder-

wijlen na^weliks tijd had, fijnen buik, met kruiden, al-

G g 3
d:iar
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daar waflende, te verfadeii -, alfo hy nietwes van den Hove^

mere bedongen had, ende genoot, dan de foobcre koft, en-

dedat die Hovenier hem middeler wijlegetrouwehk voor

den PVolven foude befchermen •, derhalven wierd de Ee*

zei ddiix oovcr misnougd, ende bad hipiter y dat hy aan

eenen eigen Heer^ verkoft mogte werden, hoopende dat

foo een Heer dan gedenken foude, dat de Eezel hem ei'

gen was , ende dat hy by gevolge beter als een Huurlingi

voor hem forge dragen foude, om hem niet te ©overladen

,

ende tijdelik fijn voedfel te verfchaffen : Maar fulks hem
door lupiter toegeftaan wefende,ende hy verkoft werden-

de aan eenen Tigget-bak^ercy fo deed die hem als een ^'^^-

*vloukte^ 4*^,% vrywillig ten Slaavé had laaten verkopen,

aldaar Leem ofte Tegelen dragen , op eenen dorren gron-

de, daar gras nogte loover groeide, om dat onderwijlen te

konnen eeten; ende bevond hy, dat des niette min die

Tiggel'bakkir fijne eigene neeringe , ende de profijten

van dien foo feer behertigde, endeden geringen flaaf-

agtigeh ^^s^/ foo feer verwaarloosde, dat hy naaweliks

fijnen buik met dillelen , welken , ende geen gras uit

dien dorren gronde groeiden, ende met ftrooi vullen kon-

de-, Sulks hy weeder den felven God om eenen anderen

Heer bad, ende fijn gebed verhoord zijnde, "cerkoft wierd

aan eenen Leertowjuefe ^ alwaar hy daageUks fag, dat fijn

Heer aanfienelijker Beefien als de Eezel was , deed doo-

den ende villen, alleen om haar quijt te weefen, ofte om
der felven huid te bekomen. Sulks hy met fugten deefc

woorden uitede : Ag my ongelukkige, die my naar mi}^

nes eerden Meeflers geleegendheid niet hebbe willen vou-

gen ! Ag my ellendige ! die ooit een eigen Heer begeerd

liebbe ! i\g my dubbeld cover ellendige, diccindehkccn

Heer hebbc gckrccgcn , die om fijn eigen profijt, dagcliks

on-
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ónnoofele Dieren dood , ende die ook gewiflelik , na ik

my in fijnen dienfte afgearbeid fal hebben, my doodcn
cnde mijnen Huid touwen fal.

Uitlegging der Woorden.

^7) e Ouden hebhen hier yer(laan met Jen Eesele,
eene onhndigè arbsidfaame Gemeente eener on-

yolmaakte ^pubiike-

Met de ccrüc Heer ofte Meefler, een gehuurd ofte

beloond Hoofd der ^publike , dat 7iog de naam Van
Heer ooVer de Ingefeetenen Van dien te ^ijn, niet draagt^

ende efter ooVer deftVefoo Veel Vermag^ datfy hem door

haaren arbeid ooVerdaadig Voeden moeten*

t>e tweede Heer is een^ die jlg ivaarelik Heer ooVer

die ^publike gemaakt heeft j ende derhaben in aller

reedelikheid ende naar Voorgaande Wetten ende oude

Ge'ïï>oontengebiedende^ gehonyfaamd Ti?erd •, terivtjlen

hy (iggants niet bekommerd met te forgen, waar Van
die arbeidfaame Gemeente leeVen fal, maar eeVm*

Tipel haar gebiedender rvijfe , tot alle het gunt hem lufi^

72/Vf flaaf-agtig kan doen dienen»

Met de derde Heer hebben de Ouden Verjïaan een

Gebooren Heer, ciie in alleWelluflen opgevoed is

^

ende nietwes bedenkt , dan hoe hy de aanfieneliklle In*

gefectenen dooden^ ofts Verdrijven^ ende Van haare Goe-

deren
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deren door confifcatien oftehottcn herooyen^ alsook

de gemeene Ingefeetenen doen arbeiden ende kaal plukr

ken fa Ij Sulksfy, om haar arm leVen te behouden^ al-

les moeten doen ende lijden^ "^at dien Tyrannc lujlte

ge- ofte Ver- bieden.

Waar op de Volgende ^eden kan iverden gepafis

ALie Menfchen weegen hunne teegenwoordige ongemakken
foo fwaar, dat fy wenfchen ende met feer grooten crnft alles

fins tragten daar in verligt ofte in 'c geheel daar van vcrloft te

werden : Dog met een groot onderfcheid tuUchcn yfijfen ende Dwa»
fen Menfchen. Want JV^fen, weetcn dat men van quaad wel tot

arger vervallen kan , ende fouken > niet foo fccr veranderinge van

Regenten ende ongemakken , :;ls beetcringe omtrcnd de (frdre der

tegetringe, ofte degeheele wcgneeminge van het ongemak in der

eewigheid. Ende indien fy, naa rijp ooverleg, geene beeterin-

ge konnen beoogen, oordeeien fy raadiaamer te zijn, een quaad

daar men aan gewoon is, geduldig te dinngcn , als een nieuw ee-

vcn groot, ofte grooter, op fijnen halfe te haaien. De Diraafen

daar en teegen in ongemakken zijnde, pleegen gecnen ra.id met
Wijfen, maar op de allerminfte fchijn van door veranderinge eeni-

ge beeteringe te fullcn erlangen, foo vcrkiefen fy dol-drifrig de

eerftc voor der hand koomcnde veranderinge, het zy van Men-
fchen, Regenten ofte Saaken: al is het dat uiL die f-hoon-fchtjuir.de

veranderinge haar feekerhk veel grooter. quaad , als fv geleeden

hebben» ooverkoomen fal. Waar van ons decfe Fabui. ds

kla;u-e waarheid vertoond. Naamentlik, wanneer de arbeidféUme

ende Staats-enkofidige Ingcfcetenen eencr qualik bcftelde VryeRe-
publik aldaar een Huurling ofrc gehuurd Hoefd hebben , en^-ie be-

vinden, dat hy in pLiatfe van.de gcmeene Ingefcctencn^ volgens fij-

ne pligc Qnd<z diere Ecden, ter uitvoeringe van hare Sakcn> Hanci-

veften. Gewoonten, ende Wetten ofte Rcfolutien, bchulpfaam

te zijn, ende indien het doenelik is, baar vanhaarc lallen te vcr-

ligtcnj
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ligten> haar in tcegendcel alles fins foo omtrend faakeft der Re-
geeringe, als andere gemeene, belet ende befwaard, foo denken
die onkondige Ingefeetenm niet , wy konnen hem niet loofen fon-

der een grootcr quaad te veroorfakcn, ende moeten geduld heb-
ben, tot dat de huur ge-cindigd zy, met hoope, dat als dan de
wijfere Regenten ofte Ingefeetenen eenige bectere ordre, ten wel-
vaaren des gemeencn Lands uitgevonden fullen hebben: maar
aanftonds komt in haarc gedagten, dat een Eigenaar beeter voor
fijn eigen goed, aïs een UuuH'wg voor 't gehuurde forgd. Dat de
Ouders haarc cigc hinderen beeter er.de meer beforgen als wel haar

aanbeflcede liotv-Ki.:,lcrm. Derhalven fy ais dan dol-driftig roepen
ende bidden, dat die Huurling ofwel een ander y haar eigenUcer v/er-

de. Het v/elk, indien fy verkrijgen, foo bevinden fy ook feer

haaft, dat een Eigenaar meend fijn eigen goed naar fijnen luft te

moogen gebruiken , breekcn ende maakcn. Ende bevinden Cy

alsdan ecril, het groot onderfcheid dat hier is, tuffen eenen Vaa^
der cnde-eenen Beere teh::bben. Dat een Vaader arbeid ende forad

om fijne Kinde/en te voeden, ende voor defelve Schatten te verga-

dn;rcn5 maar dat een Heer door fijner Slaven arbeid ende forge oo-
verdaadig plagt te leeven, cndenaa fijne dood fijne Schatten niet

aan fijne sUven, waar van fy gekoomen zijn, maar aan fijne eige-

ne Erven doed koomen. In het korten gefegt , fy bevinden

,

dat die tfpeede Heer als nu meenende, immers voorgcevendc, een
meerder Regt ten lalle der Ingefeetenen bcKomen te hebben, alles

fins fijne eigene lullen tragt te verfaaden » ende dat hy ten dien
einde aller Ingefeetenen Vry- ende Geregtigheeden vermag te ver-

nietigen j ende ook deifelven Goederen niet alleen alles fins naar

fijn gelieven te ge- ende te mis- bruiken, ofte te beflceden, maar
dat hy ook vermag, haar t"t fijne Slaven te gebruiken. Waarom
die onnoofele Ingefeetenen van die ongcmaKken der Regecringc
weeder vcrlofl willctidc zijn, ende door haare Staats onkoude niet

weetende, dat die gcbrecken natuurelik aan die Koninglijke ende
Vormelijke tAagt verknogt zijn, meenen dat die onftaan uit de quaad-
aardigheid van dien Heer-, waarom fy al weder bidden ende roepen
om eenen anderen fJw,alsfig latende voorfiaan, dat die beeter als

de voorgaande, wcfen falj maar dien derden Heer gcl^rcgcn hcbben-

<iQ> bevinden fy> d;it die Heer, fig fpicgclcmdc aan de voorgaande

H h ver-
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veranderingen van Hecrcn, fig in der Rcgceringc bevefl:lgd,mctt

onder het een ofte het ander-dekfcl allelngefcetenenjdicin amtcn^

kenm(fe, deugden ofte rijkdommen uitltecken , ende die vermoed wer-

den naar de voorgaande Vrjfe ^egeennge te haaken,te docndoodcn,

ofte uit der Regceringe eerft, ende daar naa haar uit den l^nde te

verdrijven) ende die alsdan ook eindelik van haare goederen te

berooven > om door dat middel alle gehcugcnifle der Vrje Regee-^

ringCi by haare Onderdaanen uit te bluiTen, ende daar naa de on-

noofcle arbeidfaame Ingefeeten^ n , naar fijn gelieven > door Schat-

tingen ende Beladingen foo magtcloos te maaken, dat fy in der

eeuwigheid niet alleen haare dierbaare Vrjheïd quijt fuUen weefen,

maar daar en booven dat (y dien Hcere ook jUafagtig dienen [uiUn

moeten.
Ende is onnodig, deefe Fabulb met drouvige Exempelen

te beveiligen, alfoo wy, de fmerte van dien gevoeld hebbende,

ook groote reeden hebben, om God almagtig yverig te bidden,

dat hy ons, dat is allen "Regenten, geeve die kloukmoedighcid,.

welke vereift werd , om fig te willen ende te konncn wagten,

an als botte Uuls te vallen onder het geweld eencs LeertQuu^ers,.

2>Ji
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Dk maar een oog heeft^ bewaard het befl^

S^Mcd hape hert non potêft, pat iltu mors ehaatiir latuta..

46. De Haan ende de Vos.

TT Oewel eene Klok-Hen hare Kiekens forgvuldiglik ge*
«n. waarfchowd had, dat fy fig moeden wagten van der
bedriegeryen ende gewelde der rojjèn , foo gebeurde des
niet te min daar naa, dat een der felven Kiekenm grooc

geworden, ende ccn Haan zijnde, t^ïi deeledoor klein-

Hh 1 agcin-



agtinge van dien moederlijken raade, ten decle door ee-

ne inbeeldinge van fijne grootc krafcen , omtrend den

VoJJè derfde koomen •, endc van ^^^.w (elven gcgreepen

weefcnde, aanftonds verfcheurd ende gegeeten foudezijn

geworden, ten waare een fchrikkelik Ciide fchielik 0;;-

weeder den Vos ontfteld, ende den H^an uit dien bloed-

dorftigen monde des fclven verloft hadde. Waarom hy

met bedaarde finnen ooverdenkcnde, hoe fecr naaby hy

fijn koftelik dierbaar keven verlooren had, cndcdar hy'c

niet meer dan eenemaal konde verliefcn, foo deedefijlks

in fijne herflencn foo eenengrooten indruk, dat hydaar

naa felver verfchrikt was, als hy by gevalle een VoJJe-vel

op ftraate fag leggen , ende in aller yle daar van weg
vloog, fiilks andere- ;^«^t'r^ Haanen hem daar oover be-

fpotteden, ende hy antwoordc : ~Broeders^ had gy, gc-

hjk als ik, onder de kluiven van eenen Vojje geweedjgy

foud niet alleen fijn Veh maar ook fijne vceijiappe?i
y ja^

felf de fchaaduwe van dien vreefen.

Uitlegging der Woorden.

^T\ e Ouden hehhen hier met een K l o k - H e n yer»

jladYiy Vaader enie Modder, cfte oude Lui-

den,

Ife^KiEKEKS ende 'jougcrc Haanen, Kinderen

ende jonge Luiden,

MVf. Vossen, (Bedriegers ende Geweldefhurs»

I^oewel
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HOewcl de Menfchen naa een behoorelik onderfouk^ van Saa-
ken, door eene klaarheid van vvelbefcheidene Rccdenkaa-

velingen , ende daar op volgende goede Befluiten , omtrend
het gunt voor Waar ofte VaU^ Heilfaam ofte Scbaadelik^ te houden
2y, foo fcer innerlik oovertuigd ende geruft behoorden te zijna
dat daar van gecne de minfle twijfeling by haar ooverbleeve:
Soo bevinden wy des nier te min , dat \vy naaweliks van die
kl^are wel ond'erfcbeidetie Reeden afgefien hebben , of dat wy ons
laaten voorftaan , daur omtrend niet geheel oovertuigd, ende
geruft gefield te zijn, dan naa dat ohfe eigene Ondervinding de
dcugdfaamhcid onfer ofte anderer Menfchen Reedcnkaavelingen
bevcftigd heeft.

De Menfchelijke fwakheid, om ons op onfe eigene goede
Reedenkaavelinge te derven betrouwen, dan dus groot zijnde,
ende daar by koomende , dat wy van cznts anderen Men-
fchen kloukheiJ in het oordcelcn, ende ongeveinsde Liefde
t'onsw.aarts, niet fo verfeekerdkonnen wefcn, ais wel onfe ei «^^ene

gedagten ende Liefde ons fcekerlik bewuft zijn; Soo is 't geen
wonder, indien wy anderer Menfchen Reedcnkaavelingen ende
raad min als onfe eigene betrouwen, ende die niet altijds naar die
innerlijke vvaardie van dien agtcn, ende den felven involgen
ten zy de Ondervinding ons de Waarheid ende Nuttigheid vaii

dien ook geleerd ende beveftigj heeft.

Ende is dit de Reeden, d^c jonge Luiden ten deele door haa-
re groote driften ende kraftcn, als ook door haar gebrek van
ondervindinge misleid wcrdende, de Ondcrwijfingen ende den
raad der 0«rf^» veragten, lig in groote gevaaren ftceken, ende
veelen van dien daar in fneeveleu. '"^ Ende is dit ook de ree-
den, waarom dat die geenen, welken het geluk hebben ge-
had, van uit groote gevaaren niet door haare eigene kraften,
maar door wonderlijke onverwagte voorvallen ' geredde: te
werden, ende onderwijlen ouder geworden te zijnj daar door
foo om- ende voor- figtig werden , dat fy fchijnen door eenc

H h 3 oover*

* ^m[<ept tranfit cafus étiiquand» invenit^ Senec: HeraFun



1/^6 De Haan endc de Fos,

üövvnOui^C V/^sheïd ende Vreefe^ fig niet alleen voor de quade faa-

kenfelfs, maar ook voor de mmdc f:hijn van dien te wagten,

ende van haare eigene fchaaduwe vervaard te zijn : Sulks iy gc-

mcenelik: befpot plagten te werden van de jonge Luiden, welke m
foodaanige gevaaren nooit zi n gev/ecft , ende die niet beden-

ken, dat het gunt ons noödig is, endc wy niet meer dan een-

maal vcrwaareloofende verliefen konnen, foo forgvuldiglik moet

werden bewaard, dat alle het gunt de minfte fchijn foudc kon-

nen hebben» om ons daar van te berooven> vermijd moet wer-

dea-r ende dat men in foo eenen gevalle ook op de allerminftc

fchijn, alle het gunt waar in ons verderf foude konnen leggen,

altijds moet vermijden, volgens dcefcn Regul der Politikcn,

dat men het gunt fchaaden kan ende niet baaten, alttjds moet laaten ; om
in teegendeel altijds te doen, het gunt met fhaaden, maar wel budte»

kan.

Dit is de Wijsheid der Ouden, die al wecderom te vergeeft

de Jongen onderrigten, endc welke niewe Aankoomelingen op den

Tooneele deefcs Weerelds, men ook door onkonde ende ge-

brek van ondervindinge, geduuriglik den gevaareliken wegliet

inflaan. Endc fiet men defe agteloosheid niet alleen in byfondcre

Menfchen,die hare eigene Saken wagen, mnarcenc nog veel grotere

in die geene,welke ah Regenten degemeene Saken van Landen ofte Stee-

den hebben te bcforgen, want of fy fchoon door hare agteloosheid

de B-epublike in het uiterfte gevaar, van de gemeem Vrjkeid te ver-

liefen, gebragt hebben, -ende dat fy die niet door haare wijs-

heid, maar alleen door Goodes onnafpcurelijke Gcnaade daar naa

magtig zijn te herftellcn , foo fiet men nogtans fcer dikwils ge-

beuren, dat de minfte fchijn van Eigenkut die eigcnfte Regenten al

weederom beweegen kan, om dien eigen weg des gemeenen

verderfs in te flaan, met in plaatfe van den geenen, daar de goe-

de God haar van verloft had,- eenen anderen DiifingtUnd allangs

weederom oover lig ende de gemeene Ingefeetcncn te ftellcn.

Waar van wy voor by gaande de oude veelvuldige Griekfe Re-
publikcn, als ook die van tornen, alleen di? van ïlorcmen voor-

Itellcn fuUen , alfoo die Kcgcnm naa vccU uldige .ooverwagtc
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verlotingen, uit de handen van de Tjramien der iRepuhlike , on-
der anderen eindelik F'teter -de Uedicit verdreeven hebbende

^

ende hy m den Jaare 1496. die Stad metduifend, foo Ruitere

als Knegten mcenende te oovcr-rompclen» foodaanig in lijnen

togte door eene ongemecne duiflere nagt-recgen belet wierd,
dat hy te Iaat voor der Poorte koomcnde, daar buiten blij-

ren moed, cnde de Regenten der Republike dus alleen door
de Goddelijke Voorzienigheid i voor dien I>y4««^ behoed zijnde, daar

naa door haare onderlii^ge twiften , foo weinige forge drou-
gen oover het ftellen der noodige ordren, om des felfs N4<<-

[adten uic a1Ie bewind der Republijke te kecrcn , dat {y alJe

in den Jaare 155». voor Alexandev de Medicis^ als haarcn Jiertoogei

die wel eer Vrye Florentijnfe halfcn moeflen -buigen. Ende
gaave God, dat wy in onfen Vaaderlande geene diergelijke on-
derneemingen onfer Hoofden der Republike , ende naa de on-
verhoopte Goddelijke verloffinge van dien , geene dierge-

lijke agtelooshcid der Regenten , ter behoudinge der gemee-
ne Vrjheid , befpeurd , ofte miflchien nog te vervvagten had-
den.

Wat Tullen wy dan feggen » dat de waare Cm deefer Fa-
BULE zy ? Naamentlik, dat een Haan ofte Menfch, die een-
maal uit den gewelde fijner Vyanden , cnde van der Dood

,

by geluk verloft is, fig niet al te lorgvuldig voor den felven

Vyande wagten kan. Ende dat alle Regenten^ die eenmaal uit

het perijkel van de gcmeene Vryheid te verliefen , het welk ee-

ne Borgerlijke dood is, alleen door de Goddelijke goedheid gc-
reddet zijn, cnde die des niet te min geene forge draagen,
om tot diergelijke quaalen niet weeder te vervallen, veel meer
als dctü Haan te befchuldigen zijn, cnde gewiflelik fy , ofre

ten minften haare kinderen, als vcragte cnde verdoemde 5/^4-

ven^ haar leeven in hertfeer ende fchandc fuUen moeten ein-

digen : wanneer fy met eencn, als het te Iaat fal wccfen, be-
merken fullcn; dat alle de oneindige Schatten, die fy foo fuu-

rclU? arbeidende voor fig felven cnde voor haare kinderen mec-
ncn
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nen te vergaadercn, haar alhings afgedwongen Tullen WcrJen,
cnde mitsdien alleen (trekken fullen, om de boejen ende roeden^

waar meede fy gedwongen ende geplaagd fullcn werden, en-

de de Biultn^ die haar pijnigen fujlcn, te betaalen.

Min
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0Sb ^S3'^^3^h -Mi^3 '"^'^<^-^'^ Ss3'^t^ "-^c^ '"^^'^ "^t* -W» -'^i -S^ 'j,t3 •w^«-^

Men hnd een Mans^t^dai^^idi als hy Groot is.
,

i^^» %w^ é-^w Mans Rijkdom als loy dood is.

47. De Be^ely die een Heilig !Beeld draagcJ,

werd ge-eerd.

SEekere Eejzel wierd door eenigc Opperfie Triejleren

gebruikt, om een Heilig Beeld op lijnen ruggc al-om

tedraagen, endeom dien Eezel wat aanfienlijker, alshy

«« fig fclfs was, te maken, plagtcn fy hem ttn dien Q^m-

\i de
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de in die, heilige Ommegangen met goude ende filverc

Laakenen cierlik op te toojen. Als hy nu gewaar wierd,

dat, alwaar hy met den Beeide aanquam , de Menfchen

uit eerbiedige devotie voor hem needer beogen, willen-

de het Bieldi als ook dien cicrlijken blinkkendcn Fi^fzcly

in dier wijfe op het hoogften vereeren, foo meinde hy,

dat deefe eerc alken aan, ende om hem felfs, gedaan

wierd, ende door deefe ongewoone plegtighccden hoo-

vaardig geworden zijnde, foo Het hy figvoorftaan, dat

alle die grootc beleefdhceden , hem, om fijne groote

bequaamheeden , fraaje gellalre, ende fchoonheid van

ooren, wierden aangedaan-, oordeelende, dat hy by ge-

volge ook waarelik die eerer waardig was : Onderwijle

gebeurde, dat die Trïefters vermerkren , dat de Etzel

alrijds fijnen ouden tred wilde gaan, fondernaar hun ge-

lieven, vaardig rer regter ofte ter linker, haaftiger ofte

traager, fijnen reis te willen ofte te konnen afleggen:

derhalven fy van finnen veranderende, dien Eezeliw ha-

ren heiligen Ommegange niet meer gebruiken willen-

de, hem ten dienfte eenes Eczeldrijvers oovergaavcn,

alwaar hy fijne oude inbeeldinge behoudende, van fij-

ner groote waardigheid , geen pakken meer wilde draa-

gen, hoe fccr fijn Drijver hem daar toe aanporde, roe

dat hy hem met rijkelijke fi:okflaagen dwong, ende daar

neevens toefnaauwde ; „Dat fijne oovergrootc borrig-

,,hcid hem hadde belet te begrijpen, dat de voorbaande

„eerbieding alleen eigen was aan den Bedde ^ welk de

ytTricfteYs hem te draagen hadden gegecvcn, cndc dat

„de eerbiedigheid, diedegemeene Menfchen hem had-

5, den beweelèn , niet dan een gevolg van dien, ende
5yhy, iondcrdat, ccn gQm^Qii pl»mpe Eizel was. ende

j j> bleef.
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1

„bleef. Sulks hy fig weederom by de gemecne Eezeleti

moetende voiigen, aldaar van denfelven , ende van alle

andere Dieren , booven welken hy fig hadde meenen te

verheffen , fcer befpot wierd , ende desweegen van hert-

feere quam te fterven.

Uitlegging ^er Woorden,
'

f^/fEt Opperfie Priesters, yerftaan yey hier

alle Menfchen^ die ooyer Goddelijke of Men»
fchelijke Saaken. de Opperfte Magc heb'

ben.

Met een Heiiig Beeld te draagen , /// hooge bedie^

ninge yan Staat ofte Kerk te "ï^eefen.

Met een Enz e l , een Menfch Van 'Vpeinig kenniffe^ en-

de [eergering yernuft ofte oordeel.

Op ivelken gronde wj de Volgende Reedenkaavelinge

houwen.

ALle Menfchen beminnen ende beforgen haar eigen feer» 't ge-

meen weinig , ende ecncs anderen Mcnfche Wclvaaren ende
Eerc gants niet) dan voor foo veel fy meenen, dat liet tot haar

eigen Weivaaren ftrekr. Ende fiet men het felven allermeeft in

Menfchen) die foo hoog geftceg^n, ofte gebooren zijn, dat fy

oever haar verfuim ofte misdaaden in deefen begaan, ofte die fy

vervolgens nog fouden kennen ende willen begaan, door geenc
andere Menfchen, volgens Wetten, ten Regte gefield ende ge-
ftraft kennen werden,

1 i i Gelijk
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Gelijk decfe Heilige ende Wijfe fccr vermaarde Prieflers, welke
als Goodes Stadhouders ofce Goo^^w op der aarden zijnde , ende nie-

mand booven haar hebbende, Goodes Eere foo weinig agten , dat

fy» om fig fclven te ontladen van een pak dat haar beraam !c, fy

gemeenelik fig niet fchamen , eenen lompen Eez^elej Goodes beeld

te doen draagcn, waanende genoug te zijn, om haaren Godsdienjl

in agtingc te houden by den gemeenen Man, die nicc als op her,

uitterlijke gebaar plagt te fien, dien langHiam ende vooifigtig

treedenden Eez.el met fiivcr ende goud te bekleeden. Ende wy
in gevolge van dien, ook daagcliks fien gebeuren, dat niet alleen

in Koningrijken^ maar ook in quaalik gejlelde Repubiiken, de Hoog-
fte Bedieningen van Staat cndc Kerken y veehijJs werden toever-

trouwd , aan daar toe feer onbcquaamc Menfchen. Ende dat die

des niet te min, ten deele door het vermoogcn van dat Amt, ten

decle door den glants van hare huishoudinge ende grooten Staat,

die (y voeren , van alle gemeene Onderdaanen met de hoogfte

eerbiedigheid bejeegend werdende, fydoor hare al te groote ci-

gen-felfs liefde, die gemeenelik uit grooter onkunde ende klei-

nen oordcele fpruit j in feer korten tijden tot die hoovaardye en-

de laatdunkendheid vervallen, dat fy fig laten voorftaan, die Am-
tcn ende aller Ingefeetenen Eerbiedigheid, ten vollen waardig te

2ijn. Ende derhalven fig ook innerlik verre booven h:i^rs gelijken

verheffen, niet alleen foo lange (y in dichooge bedieningen zijn,

ende des weegen van eenen iderc der Ingefeetenen gc-eerd ofte

gevleid werden , maar ook felfs alsdan, wanneer fy door gebre-

ke van kennifle ende oordeele, hoe men fig moet draagc'n, om
in die Bedieningen te konnen blijven , van die feer aanfienelijke

ende profitabile Amten ontbloot zijn geworden : als wijtende

haarc verncederinge nooit aan haare onbequaamheeden , maar al-

lijds aan eenige haare ongelukken ofte booshceden van andere

Menfchen, die ten onregte haar by den Sourerain fwart gemaakt
cndc gelaftert hebben , om haar uit die Ampten geftoot'.n

hebbende , felfs in die haare Bedieningen te konnen tree-

den.

Sulks dcefe onbcquaamc ende kleine Vcrfianden, haaren oa-
fdcn voorgaauden nand in alle haar doen behouden v.'illcnde> cn-

dc
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'de nu met andere oogen infonderheid van haars gelijhetiy die nij-

dig oover hare verheffinge zijn geweeft, of ook van wijfere Men-
fchen, die haar uit enkei omfag ge-eerd hebben, befchouwd
wcrdendej fig nog verre beneeden haare opregtc waardye ge-
fchat moeten ficn , ende hooren by alle voorvallen , dat fy niet

alleen Eez^len, maar lompe» flompe, onweetcnde £fz,(?/^« , onbe-
fchofte Babokkcn , ende Narskappen zijn. Welke veragting

den foodaanigen gemeenelik foo ondraagclik is, dat fy uit hert-

fecrc in teeringe vervallen, ende daar van koomcn te fterven.

Daar in teegendcele de geene , welke in hooge Bedieningen
weefende, befcheidendlik van der waardie hunner Hooge Be-
dieninge , ende ook oover hun eigen felven van die. Amten ont-

bloot zijnde, geoordeeld hebben, ahijds de felven blijven. Ge-
lijk men ten deefen einde van den wijfen Jlmnas Uorm verhaald >

dat hy ten tijden van Hendriks de Agtfle, Canz.elier van Engeland

2ijnde, fig in alles met Koetfen, Paarden ende Dienaaren, naar
die Bedieninge droeg , fulks hy ter Kerke in een byfonder Ge-
ftoelte, ende fijn Wy/ in een ander fittende, gewoon was door
ecnen fijner Dienaaren haar aan te feggen, dat de Heer Canz^lier

gegaan was, op dac yicVrourv alsdan ook opftaande, fy gelijkelik

aan der Koetfen koomende, alfoo gefaamentlik huiswaarts rijden
mogten. Gelijk ook daar by verhaald werd, dat hy, wanneer
^leKoonmg hem het groot Seegel ontnoomen, ende hem van dat
Amt afgefet had , hy aanftonds ook fijne geheele Huishoudingc
daar naar aanftelde, met fijne oovertollige Koetfen, Paarden en-
de Dienaarén af te fchaffenj ende dat hy den eerllen volgenden
Sondaage niet meer dan met eenen Koetfiere ende tenen Dienaare
ter Kerke gcreedcn zijnde, ten einde des Gods-dienft , felfs

opftond, ende fijnen Wijve al fchertfende ging feggen ; Mada^
me, Mj/lord is gone , dat is. Me-Vrouw, mijn Heer is gegaan j

ende leide hy haar met der hand naap^ de Koetfe, eeven gchjk
gemeene Borgers haare Wijven deeden. Sig felven niet alleen,

maar fijn Wijf ook leerende, dat het eene fcer groote wijsheid

was, fig met cenen goeden genougen, ende blijdcr Geeft te ken-
nen > ende te draagen naar den ftaat , daar men fig in bevind-

I i j Ende
• Sie AfopthegtK of Lord Vcrulamf
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Ende is derhalvcn de eigcndlijke leer dcefcr Fabulej alle

hoog gefteegcnc , ende wecgens haar Bedieningc ge-eerde

Menfchen indagtig te manken , dat ly om altijds de felven te

konnen blijven, wel dienen fig felven te onderfouken, ende niet

hooger te fchatccn dan fy eigendlik, ende fonder eenigc Bcdic-

ninge, waardig zijn.

Bettfr
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riWs^ t';c^?Mït^^ 'm^ms)M3z3miiM3msim3iM5<-M*)t%

S(^^(ï^61ffi)Ci

Beeter een Hond ten griende als ten Vyande,

::^aiet er nuifcA Jplertem .

48. De Jnnd ende de Vos,

"C En Arend fijn neft op eener Boome hebbende, maak-
*-^te vriendfchap met den W/^j die derhalven ook iija

neft fogc ende fijne Jongen wierp ond^r aan den Boomc,
maar als de hongcrsntjoJ den drena perde, om lijne Jon-
gen tw verforgen, vergat oftevcragte hy alle regulcn vun

*üriend^
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*vriendfcbappe. Want tcrwijle de oude Vos uitgegaan

was, om voedfcl voor fijne eigene Jongen te fouken

,

foo viel hy op die Jonpm , endc gaf de felven aan fijne

Kiekens ten eeren \ denkende, indien de Vos gewaar

wierd , dat hy fijne Jongen gedood had , dat hy hem
cfter niet veel leed konde doen j gelijk waarelik de Vos

weedergekecrd zijnde, endeverneemende wat de /Jrcnd

gedaan had, fig als toen niet konde wreeken, dan met
hem te fchelden ende te vlouken.

Sulks deefe Arend y door dctk. ftraffeloosheid , nog
ftouter werdende , meende eene andere fchoone gelee-

gendheid gevonden te hebben, om fig ende fijne Jon-
gen weederom te konnen voeden met de ftukken van

een Geit y die den Gooden geofferd wierdj hy nam der-

halven hetvetfle ftuk van den Altaare, ende bragt hec

in fijnen nefle, fonderte vermerken, dat onderaan hec

Vlees eene koole viers hing, tot dat die fijn nefl ver-

brande 5 ende de S. Arends onvlugge Jongen daar uic

vliegende, ende vallende, den VoJJey die den fi^lven aan-

greep, tot buit wierden.

Uitlegging der Woorden.

<rp\e Ouden hebben met eenen Arend verjlaariy een
/jy magtig Menfch » ofte een Koning ende Vorji,

^ïet eenen Voss e , een behendig doortrapt Menfch ^ of'

ie een Hooveling,

DEwijl fclfs de aller-gelukkigftc Mcnfchen fecr onkondig in

vcelcSaaken, die haar aangaan, bevonden waden, endc

fcor
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fcer groote paffien ofte driften onderworpen» als meede daar en
booven naar den lighaame feer veelc gebreeken ende behouften
onderhaavig zijn, ende dat {y figfelfs daaruit, alleen zijnde, niet
konnen redden j Soo volgd , dat fy niet konncn nogte behoorden
te leven als Engelen, ofte als wilde Beejlen, voorfoo veel dieafge-
fcheiden zijn van andere Menfchen, maar dat fy met eenige der
felven ommegaan ende vriendfchappen maaken moeten , ende
behoorden , om foo veele doenelik , de ongemakken ende de
vermaaken onfes leevens te verminderen ende te vermeerderen,
Ende oovermits ons voorkoomei? , Menfchen die ons meerder^ mm"
der, ofte ons ^f/9^ zijn, ende dat ons daar aan feer veel geleegen
is, of wy met den eenen ofte met den anderen Ommegaun ofte
vriendfchappen maaken ; Soo ftaat ons nu te ©overleggen, met
wien van dien oorbaarlik zy, eenige Vriendfchap aan te ga;in ofte nietj

dat is, onderlinge vreugd, droufheid, trooft, raad ende hulpe,
gemeen te maaken, ende in het gemeen te genieten. Waarom-
trendmenaanftonds (iet, dat ten weederlijden de onderlinge krafc
ofte magt cnJe iv/Tif , omhetopgemclden te konnen ende te willen
doen ofte genieten, noodig is. Ende dat, wanneer een van
tween mogte ontbrceken , het nooit aan de mlle ontbrecken
magj om dat de krafc ofte magt fonder wille, altijds/rff/ ende
vrugteloos is.

Daar en booven foo fiet men ook, dat men in heü aangaan der
Vriendfchappen, boven allen op de goede -^ille bouwen moet, om
dat fonder die^o^'i^ wille, wel eeue geveinsde, maar geene waar-
hafte Vriendfchap, gemaakt kan werden. Ende oovermits een
meerder fig inbeeld, niet ligtclik te fullen vervallen tot die oncre-
leegendhcedcnjwaarin hy eenen minderen fiet, fo werd hy daar door
minder bewogen , om fijne magt ende kraften ten voordeele van fij-

nen minderen Vriende, werkllcllig te maken : behalven dat hy door
de Hoogheid y daar hy fïg in vind, de ongemakken der minderen
fowel niet begrijpen kan, om haar fo bequamelik te trooflen, als

of hy in den fclfdcn flande ware. Ende in teegendeel is bekend,
dat des felven Baaden ofte Bidden, door den Minderen voor een ge-
lood moet v/eidcn opgenoomcn , als ook dat de Meerder, weetcnde
van den minderen niet foo wd gctroofl, gcraadco, ende gchol-

K k pen



258 De Jretid ende de Fos.

pen te fullen werden , als of hy hem gelijk waare » veel traager

werd, om het fclven van fijner fijde te prcftecren, enJe kan die

traagheid ofte naalaatïgheid ^ ja ook ontrow^ ontftaan , uit die gedag-

ten> dat by't fchenden der Regten van vriendfchap» QtnUmder
fig niet wreeken, ende hem foo veel als fijn Meerder^ ofte fijns

telijk i niet befchaadigen foude konnen : fulks hy veel eer geund
an werden, fijnen nmdeun Vriende ontrow te zijn» ofcc te be-

fchaadigen.

Maar in de Ommegangen ofte Vriendfchappen on^ttgelijke Mcn-
fehen, befpcurd men gelijke ofte by naaft de fcive kennifl'c,p4jf/if» , en
magt, ende komt dan aanftondsin gedagtende gemcene mcnichc-
likheid, naamentlifc, dat het gunt foo eenen Vriende gebeurd is,

ons feer ligtelik ook gebeuren foude. Ende geeft die gelijkheid

derhalven ten weederfijden eene groore bcquaamhcid, ende ook
geneegendheid , om onderling ^^fcfiw van verdriet ofte vreugd,
gemeen te maken, raad te pleegen, daar in te helpen, ende ook
geholpen te werden. In foodaaniger vougen , dat men {\]x\ geheim

ende droufheld fijnen Vriende bekend gemaakt hebbende, fchijnd

van de helft van dien ontlaft te zijn , ende daar en tecgen hem
onfe vnugd hebbende meede gedeeld, foo fchijnen wy onfe bHjd-

fchap te verdubbelen. Ende werd om alle voor verhaalde ree-

denen de Vriendschap y van alle oude tijd,. het Sout oiifes leevens, en-

de eene heilige Saak genaamd, met die opmerkinge, dat defelve

neevens den Godsdienji^ in waarde behoorde te werden gehou-
den. Ende dat Mcnfchen, die in Vriciidfihappen outrow zijn, fig

gemeenelik niet ontficn. Goode omro-^ te zijn, ende dat fy door
het fchenden van beide die hetUge Saaken , by Goode ende den
Menfchen plagten fo gehaat te werden , dat , wanneer fy daar minft

om denken, andere geringere Menfchen, diefy voormaals trow-
loofclik befchaadigd hebben, geJeegendheid krijgen, ende gcenc
verfuimen, om haar ten uiterften te bcleedigen ofte te vernietigen.

Het is derhalven den Minderen fecr ongcraadcn, met fijnen

Meerderen Vriendfchappen- te willen maaken. Ende moet men
anfonderheid indagtig zijn, ó-\\. üoningen ende Vorften, mecnende
niet aan haarcn Mmdereti verbonden te konnen zijn, ende boo-

ven allen niet aan eenige van liaare Ondcrdaaiicu , iy dcrhalvea

van
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van haare fijde alles fins vry blijven » om den Minderen vriend-

fchappen te bewijfen ofte niet, jaa om die ook te mogen dooden.

Sulks hoe naauwe ende vertrouwde ommegang defelve mee
eenen Koninge ofie Vorfte moogen hebben , fy altijds denken moe-
ten , dat Koningen oke Vórften, nooit iemans Vrienden ofte Maagen

yijn,^ miar vvelj dog felden, Vrienden hebben j ende dat fy

waarelik in noode ziinde, haare gewaande Vrienden niet alleen-

te verlaaten , maar ook te befchaadigen ende te vernietigen plag-

ten : Sulks felfs de aller-doortrapfte ofte wijfte Hoovelingen, ee-

ne fchijn-vriendfchap met Koningen oFce Vorjien gemaakt heb-

bende, die ongemakken niet konnen ontgaan. Gelijk wy lee-

fcn konnen, dat die vermaarde Hooveling Philippe de Comtnes,

foo gemeenfaam met den Hertooge KareL van Bourgondïen was,
dat hy eenmaal met dien Hertooge van der Jagt ten Huife wee-
der gekeerd zijnde, ende met den felven alleen in fijner Kaa-
mere v/eefcnde, hy fijne Laarfen niet konde uit trekken, ende
daar toe de hulp des Hertoogen verfogt, die eene der felven uit

getrokken hebbende, hem daar meede om der ooren floeg, feg-

gendc. Leer dusj van uwen Üeere ^ nooit uwen Dienaar te maaken. En-
de alfoo dit niet alleen ruftbaar, maar ook Comincui van den Ho-
velingen daar oover met der naarae van Leer-laars geduurig befpot

wierd > vas dit eene der oorfaaken, waarom hy naamaals fijn Va-

derland ende fijnen Heer verried , jaa genougfaam eene oorfaak fij-

ner Dood was. h

Maar daar en tecgen fijo fien wy ook veeltijds gebeuren» dat

de Uagtigïien trowloofclik haarcn Hinderen Vriend beleedigd heb-
bende, ende de mindere haare wraak Goode opgeevende, fy fig

veeltijds, door Goodes onvermijdelik heflier^ van die ontrouwe ge-
wrooken fien, wanneer diQ Koningen ofte Vorften^ daar minll op
denken.

De rcgte fin deefer Fabule is derhalven» ons te leercn»

dat felfs de aller-doortrapfte Menfch, dat is een Vos
, gcene

vriendfchap met eenen Arende behoorde te maken, om dat een
Arend in fijnen noode, den Vojfe fijnen Vriende, als fijnen mindere^

K k 2 ontrow

z Lo Stato non ha fangiie.

b Vtde Mejer. i; Marchant^ Tlandr.
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ontrow ende wreed wcefen faU Ende elndelik leeid ons decfc

Fa BUL, dat God, als een Koning dc): Koningen, de heilige Vriend-

fehap foo hoog te agten, ende den Arend ^ dat is ook i\cn aller-

hoogfte Menfche , foo fecr oover die ontrouwe te flraiïen en-

de te verblinden plagt, dathy nog arootere fchelmllukken mee-

nende te doen, daar in fijn verderf ende ondergang vinden fa),

ten troofte ende ten genougen der gecnen, die door den Aren-

(Uj dat isdien uitfteekendca Menfche, verongelijkt zijn gewecfl.

j^ls



De ^^uhük der Jpoi^ ^c. %6l

L^is ons de malle Planeeten regeereriy

Sookangeene Wijsheid^tquaad afkeeren»

STTttta. ejtJtfma. etiamft aureo- jeftet tnfianta.

49. De ^epuhlik der ^pefj, ende een Schipper,

E En welbedreeve Schipper uit Europa, vaarende om
nieuwe Landen te ontdekken, wierd op de breedte van

14.0 endede hoogte van 2f . graden, by Smden der Unie van
foo eenen fwaaren ende lang-duurigen florrae beloopen

,

dat hy op eene.gants onbekende Kiifl: verviel , ende d\'

daar Schip-breukkcdj alle fijn Volk verloor, ende al-

K k 3 leen
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leen leevendig aan eenen onbekenden E-jlande dreef. Het
welk hy aanftonds doorwandelde, om tefien, of het van

Menfchen bewoond was, ende of hy van den felven iet-

wes ten eeten foude konnen krijgen. Ende bevond hy
eindelik, dat aldaar geene Menfchen ^^ maar wel Aapen

woonden, die de •Z);//VA^ 7aale fpraaken, ende wijders

uitneemend feer wel Menfchen geleeken te zijn. Ook
bevond hy, dat fy als toen door eene groote onagtfaam-

heid, behalven eene kleine koole -sWt haar vïer hadden

laatcn uitgaan , ende dat fy . derhalven in groote verlec-

gendheid zijnde, om rnetr laters tot haar gebruik te be^

koomen, eenige blinkende Wormen geraapt, ende op
die koie met veel rot hout gel gt hadden , ende dat fy al-

le beefig waaren, met daar op ait aller magt te biaafeny

meenende daar door den brand in dat hout te brengen.

Het welk die Schipper fiende, haar dus aanfprak, ende
feide 5 ^t Lieve Vrienden ^ gy vermoeid u niet alleen te

5, vergeefs , maar hoe gy meer ende fterker op die IVor*

i^meni dat Hjut , ende die k-wle blaafd, hoe eer uw Vier

„verteerd fal wcefen, fonder dat rot hout aangeftooken

,j te hebben ; bevrijd liever die koole Viers van dien lall,

„ende legtfe fonder eenigen anderen arbeid daar omtrend

„te doen, op drooge dorre blaaderen^ die fullen ook fon-

55 der eenig blaajen door den Viere aangefteeken werden,

„ende eene groote vlamme veroorfaaken , die ook het

„groen hout tot Vier maken fal konnen. Op welke raad

deefe /^rt/>fw antwoordeden : „Gy Vreemdeling zijt hier

„ eeven komen aandrijven , ende zijt des niette min foo

5, laatdunkende, dat gy mecnd becter als wy te weetcn ,

„wattotonfen gemeenen welftande dicnd, het pall: u

3, niet ongevraagd, ons raad te gceven, maar het paflons

u te
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rtU tefeggen , dat wy de Wormen ende het hout albereids

^yixcn gimfleren ende vonken van fig geven, fulks het om
,, aangefteeken te werden , ende ^te vlammen, niet, dan
„nog een \7Q\mg aanoehlaafen- moet zijn, ende begeeren

„wy, datgy het felven neevens ons doen fult, tenzy gy
„ aanftonds door ons fwaarelik geftraft wild zijn. De
Schipper riekende in wat eenen lande hy was, blies nee-

vens de jiii-pen op den Viere, tot dat de kool verteerd

ende fy voortaan gcfaamentlik fonder Viere ^ in grootct

arremoede ende ellenden , haar leeven eindigden.

Uitlegging der Woorden.

^T\e Ouden hehheyi yerftaan met een bedreevc

S c H I p p E K , een Menjch Vangroot "Verfiand en-

de eryaarendheid.

Met A A p E N, Moifchen Van foo een klein yerfland^ dat

fy Jelfsniet weeteny wat haar goed is, ende daar en

booVen alUn goeden raad Veragten»

Met ecne Koole Vi e k , de gemeene Vryheid ofte Lee-
Vens-middelen,

Met blinkende Wormen, f«^^ Verrot blinkend

Hout, alle Wille-keuren ofte Placcaten, waar
meede onder fchijn Van Voor de gemeene Ingefeete-

nen ende haare LeeVens-middelen te forgen^ in testen-

deel alle Ingefeetenen ceyies Lands ofte SteeJe^ omtrend

hare Neeringen meede bedwongen^ endebela(l y^erden.

Met
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Met drooge dorre Blaaderen^, de arme Gemeen*
te 5 die in Vryheid :^ijnde , yan felfs om den ko/l op

het yyerig(le ^ ende op het befte des doeneük-, arbeid

^

ende daar door Landen ende Steeden doed groejen en-

de Uoejen^ totdat fy door Ordonnantien o/?e W'ille-

keuren bepaald^ ende allengs Verjaagd ^ ofte de Nee-

ringen daar door Vernietigd werdetu

DAt de Menfchcn in het gemeen fig fcer weinig aan anderer

Menfchen genecgendhecden , ende feer vetl aan haare eige-

ne laten geleegen zijn, fietmen feer klarelik als fterk^ met fwak-

kenjofte toofe met eenvoudige Menfchen ietwes te vcrrigten heb-

ben. Namentlik, dat die fig niet beefig houden met de fwAkk^cn

en eenvoudige}), door cover-reeden en aanraden in haremecninge te

brengen, maar wel met defelven dooYgett^eld te dwingen» ofte door
Bedrog ten dien einde te misleiden. Ende allo men het felven mceft

heeft fien in fwarrc gaan onder die Staathondigen ende Kerkelikeny

die Landen, Steeden, ofte Kerken befticren, foo is daaruit ons

Speekivoord onilhan , dat de fioutjlni ende onbefcbaamjlcti het befte deel

van der ireereldhehhm^ om dat de IVeereld met feer weimgc kemijfe geregeerd

werd. Ende mcenen wy, dat de Waarheid van dit boovcnftaan-

de niet fal konncn ontkend werden > van imanne die de gebree-

ken dei^ £f»^Joc/<^(5^ Regecrderen, foo oover haaren weereldlijkeii

Stand, als oover haarcr ondcrhoorige KcrJ^cn faakcn? fal gelieven

te bedenken, ende daar by te vougen; dat nu by naa alle Men-
fchcn van den gehcelen bekenden Aardboodem, fodaanig van en-

kele Hoofden, door magt,cnde met weinige kennille, als ook mits-

dien mcell door Geweld ende Bedrog geregeerd werden.

Dog alfoo de Regeerders der Vrje Republiken niet alleen vcrpUgc

zijn met Ecden, in het maken der Wetten ^ het weivaaren van den
gcheelcn staat, ende niet in het byfonder haar eigen te bctrag-

tcn, maar datfy daar en boeven aan die haare TJ'etten, foo wel als

dcgemeeiic Ingcfectenen , onderworpen zijn > foo foude ieman
lig-
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ligtelik konnen twijfelen, ofdat ons Spreekwoord ook naar waar-
heid o^d^zi^^egecxieKen der Vnye Refubiiken kan werden gepaft.' Endc
die faak naarder onderfoukende, foo bevind men, dat dic^egcer-

ders in het gemeen wel foo voorfigtig zijn, dat fy omtrend Saa-

kenj die alle Ingefeetencn van dien Staat, ende by gevolge haar

ook raken, het gemeen Welvaaren betragten : maar dat ook veelc

van dien des niette min fig feer ligtelik laten bedriegen, ende ook
met feer kleine kcnniflc Rcgeeren, wanneer haar Saken voorkomen,
die niet haar ofte haaren Vrienden in het byfonder , maaricekeren
anderen gemeenen Ingefeetenen, aangaan : allbo die feer f^lden

op dat hz^r gemeen belang ondervraagd, ofte gehoord werden. Ge-
lijk in deefcn wel aan te merken is, dat alle Regenten ^ die genee-
gen zijn , Menfchen aan te lokken, om nieuwe Colonkn te maken.
Steeden te bouwen, te bevolken ofte te vergrooten, gcmeenclik
aan eenen ydere geeven volkoomene Vryheid , om aldaar te ko-
men woonen, ende fig alles fins te crneeren, waar meede ende
hoe fy te raade werden fullen •, mits (ig onthoudende van Gelepeld

ende Bedrog omtrend andere Menfchen te pleegen: ten zy de fel-

ve door de Vierfchaare ofte voor den Regt-banke der gemeene
Ingefeetenen gcftraft willen zijn. Ende kan men daar naa ook
aanmerken , dat nogtans die felve Regeerders naauweliks dit hun
oor^wit door die volkoomene Vrjbeid der Ingefeetenen verkrecgen
hebbende, fig gemeenelik door cenige fchoon-fchijnende vcrfou-

ken eeniger byfondere Ingefeetenen laaten verleiden, om die vol-

koomene Vryheid aller Ingefeetenen te befnoejen ende te bepaa-
len, ende mitsdien de Volkrijkheid dier Steeden te minderen.

Dus ficn wy, dat felfs in 'Republiken, die niet dan door demec-
nigtc haarer Ingefeetenen konnen beftaan, ende welker Ingefee-
tenen fig ook niet dan met Bu'uenlandfe Handel, See-vaartt Weyefijen^

Handwerken en K.onjlen erneeren konnen, de Regenten van die n veele
Ingefeetenen bekomen hebbende, des niet te min aanftonds goed
vinden konnen, aan eenige weinige Ingefeetenen, met uitfluitingc van
dïïe anderen, Uonofoliën oovcr geheel America, Afrka, ende a[\a, te

cftrojeeren, om in gevolge van dien, opgemelde Landen alleen
te mogen bevaaren ende te behandelen, ende uit kpafte der O(fïro-

;f»,de Vaart ende den Handel te beletten van oneindelikveele Mcn-
L

1

fchen>
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fchen, die de felve Landen in eigener Perfoom, ofte door hare Xw-
deren ende Maaien ^ bevaaren ende behandelen fouden, ende wel-

ke mitsdien voor haar eigen forgende» het felven veel beeter fou-

den doen, als die, welken nu ócgemeene Vaart ende Handel waar-

necmcn door hunne befoldigde Dienaaren, welke gewoon zijn ^ge-

meen goed relaaten verlooren gaan, om eigen te beforgen.

Gelijk meede veele Vrye Regenten eenigcr Steeden^ ter ver-

minderinge der Vryheid harer gemeene Ingeleetcncn, ook goed

gevonden hebben, Wiüe-keuren te maken, welke ende hoe eenige

Stoken ofte Manifa£luren in hare Stad niet, ofte fullen, mogen wer-

den gemaakt ; Ende daar en booven van alle Ambagten, Dienjlen,

Konften cndc metenfcbapfen , beflootenc Gilden te maaken,cndc die

te authorifeeren met eenige Gilde-brieven, altijds ten voordeele

ofte Uonofolio der refpcótive Gilde-broederen, ende ten naadecle

der Vryheid der opgemelder gemeene Ingefeetencn, (trekkende.

Met eenen woorde gefcgt , door deefe O^rojen van hejiootene

Compagnien , Looi-haUen , Gilden ende Gilde-brieven foodaaniger

OBrojen ende Wiüe-keuren^ werd het noodige Vier, dat is de ge-

heele Vryheid » als ook het Leevens -middel der gemeene Ingefee-

tencn, verteerd, ofte uitgeblaafen.

Entic is dit de eigendlijke fin deefer F a b u l e.

Minfi
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Minftgeagt^ meeft verkoren^

5" ^—
'

^rtTtct£ta. recurreri/tum

jo. Eene ^Vter ende haare Fonteinen.

C Eekere groote ende diepe Revier door eene feer lange
^ ftreeke Lands, door bergen ende daalen loopende,

onderwijlen alle Velden bevogtigende, ende daar door

ièer Vis-rijk zijnde, als mcede eindelik haare Waateren
in der See loofendejWierdby gevolge door leer vcele van

booven neederwaarts daalende, ende van bcneeden naar

booven klimmende> voJ gelaadene Scheepen bevaarcn

:

L 1 2 Sulks
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Sulks de aangeleegene Menfchen alle haaren oovervloed

van Gewaflen j Vrugten , Berg- ende Hand-werken , door

die Reviere verfenden , endeook alle haare behouftcn van

Spijfe, Drank, Kleedinge, Wooninge, ende alles wat

tot hiTiZ gemak ofte vermaak^^'C^t^-, uit der See ontfan-

gen konncndcn-, Soo wierd die Revier daar door foofcer

laatdunkende, dat ly fchcen niet te weeten , waar haar

meefte Waatcr van daan quam , maar in tecgendeel te

gelooven , dat haare grootheid in't geheel ofre ten mee-

flendeele uit de Heemelfe Voorvallen van Reegen ende

Sneew onftaan was, ende voortaan onflaan foude; wes-

halven die groote Waater-ftroom hare hohtcineii bcfchul-

digde, uit kleinmoedigheid verborgen te blijven tuiïen de

Sncew, Bergen, ende kaale Rotfen, als ook uit groote

leuiheid traag te loopen , ende geene Vrugten ofte ViÜcn

voort te brengen , nogte eenige Scheepen, ten nutte der

Menfchen, te konnen draagen.

Ende oovermits de Fontnnen op deefer befchuldiginge

antwoordeden, dat alle grootheid, vermaardheid, ende

nuttigheid der RevUre mocftetocgefchreeven werden aan

haar , om dat meeft alle haar Water daar van daan quam :

Soo wierd het felven van der Reviere ontkend , fulks i'y bei-

den haar verfchil fielden ten uitfpraake der Mcnfchc) , al-

foo die cigendlik de vrugten der Fontemen ende d« r Rf-

*i;/^r^ genoo ten hadden , ende als nog genooten. Deefe

McT.fchcn het oordeel oover dat verfchil ofte dietwift aan-

renoomen hebbende, waaren te Icui om oover Bergen

ende Daalen te gaan Ibuken , waar die Fonti mm flondcn,

ende wel te oovtrweegcn ende te fien , waar alle die Waa-
teren oorfprongelik van daan quamcn, ende hoe noodig

die ten haaren VVelftande waaren > maar veeltijds Rn^fn

ende Sneew hebbende lien uit dea Heemcle vallen , als

ook



Eene Revier ende haare Fonteinen. 2^0

ook fig aan de uiterlijke Groot- ende Vermaardheid
der Reviere vergaapende, weefen aanftonds h^tvormüy
dat de Menfchen alle haare nuttigheid uit der Reviere

y

ende gants geene uit der Fonteinen trokken. Het welk
der b'onte^ntii foo f. er fpeet, dat (y, om te toonen hoe
onregtvaardig dat der onkundigen Menfchen Vonnis was,
alle hare Wateren inhielden , en daar door de Velden dee-
den dorren, de Revier onbevaarbaar maakten, ende fulks

deeden verdroegen , dat de Viflen daar in ftierven , en-
de die domme Meyijchtriy welke van den Waateren ofte

den gebruike van dien moetende leven, desniettemin de
Revier geroemd, en de Fonteinen veragt hadden, genood-
faakt wierden, te fouken andere Revieren y^n^^ Menfchen
daar omtrcnd woonende, die de fonteinen van dien foo
wel eerden ende beforgden, dat fy geduurig endeoover-
vloedig veel Waaters uitwierpen , ende mitsdien alle In-

iz'ooncrs der aanleggende L^indQny in weelde deeden lee-

ven.

Uitlegging der Woorden deefer F a £ u l e
,

is by naaft onnodig 5 dan te feggen , dat

f^^^^/\/fet F o N T E I K E N Dperden yerfiaan de geduurigè

ende feekere Middelen yan fuh/i/ientie der hy-

fondere Familien , Steeden ende Landen.

Met Reeg en ende S n e e w , Tl^erden Verftaan eame
onjeekere Fooryallen^ die niet "Voorften ^ no^temet eeni-

gejorge eeMg-dut^retide gemaakt Konnen Vperden, e?jde

die wel waargcnoomcn werdende, de grootheid der Fa-

milieu , Steeden efide Landen helpen VernK^rderen,

Li 3* c\let



270 Eene ^Vter ende haare Fonteinen.

Met de groote Revier, een Land ofte StdJy door

die Middelen yanfnb/tlïentie in yt>eelde bloejende.

J)oor M E N s c H E N j die de Fonteinen yeragten, Regen-

ten j diefoo omveetende ^yn , dat de ^emeene Middelen

yanharefuhfijlentie yoor Joodanigen niet erkennen^ en-

de derhahen de felven Veeltijds goed Vinden te befwaa-

ren , ten hehouVe Van andere ^nVrugthaare ofte trekr

kende In<^efeetenen , GildeSroedereny Ojftcianten^^c,

O M dat de regte oorfprongy ofte de eerfte beginfeUn veeier ^w*-

te Natuurelijks , ende ook Menfcbelijke Saaken, onbekend ende

duifter zijn> ofce bekend wecfende, foo gering fchijnen, dat fy

des weegen veragc werden : Soo heeft men van ouds gefcgt, dat

de waarheid aller Saaken in eenen diepen Putte verborgen was, of wel, dat

men defelve niet dan uit eenen diepen Putte fien konde. Gelijk wy nog

heeden bevinden, dut de eerfte oorfprong der Fonteinen , als ook

van Ebbe ende Vloed der See, van Donder,Blixem,mnden,Reegen,Haa^

gel cndc Sneew, van der bcwecginge des Scil-jleens
, jaa van den

geduurigcn ommeloopc des Bloeds in onfen lighaame, onbekend,

ofte duifter, ofte ondekt wcefende by den Menfchen, foo ge-

ring is, dat de fclve niet alleen veragt werd, maar dat men daar

en booven de geenen , die getrngt hebben de waarhaftige oor-

faaken van dien aan te wijfen, ende die daar en booven ten min-

flen de begrijpelijke ende wnarfchijnelijke eerfte ende naafte oor-

faaken van dien aangevveefen hebben , in onfe tijden des weegen

heeft getragt ende als nog tragt, by den gemeenen Volke van

Atheifterie, dat is, van Goddeloosheid , ende vcragtinge aller fo wel in-

nerlijker byfDndere, als uiterlijker publijke Godsdienften verdagt te

maaken ofte te bcfchuldigen. Daar in teegcndecl Menfchen

,

die haare onwcetenheid omirend de ordre der oorfaakcn ende daar

uit onftaande Werken, welke de Al-wijfe ende Al-magtigc Gody

onder fij IK Schcpfclcn gcftcld heeft, ende in der eewigheid on-

der-
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derhoudenfal, bedek^n, met buiten ende fonder die ordrc im-
middels alles aan Goodes Magt ofte Seegen toe te fchrijven , wa-
relik het aller-kraftigfte Bewijs van Goodes al-om teegenwoordig

iVeefen^ foo veel in haar is, verduifteren ofte vernietigen. Ende
om van deefe kenniflè der Natuurelike , tot Uenfcbel^ke Saaken oover

te treeden» foofien wy, dat veele groote ende fterke Jougelingeriy

niet willende gedenken, dat fy in des Moeders lighaame tuflchen

pis ende drek geformeerd zijn, ende daar naa gebooren weefen-

de, in haare vuiligheeden fouden hebben moeten vergaan, ten

waare (f door haarer Ouderen voorforge gereinigd ende gevoed
waaren geworden : wy des niet te min ook daagcliks fienkonnen,

dat veele jonge Luiden naawelijks haare groote ende fterkte be-

koomen , fonder haare oude ende fwakke Ouders ondankbaarelijk

te veragten , ende daar door haaren eigen ondergang ofte verderf,

ter bedrouvinge haarer OudererK, te verhaaften. Ook fien wy,
hoe weinige Koningen ende Vorpen wel ooverdenken , dat fy geene
meerdere l^amureitke Magt, dan de mintte haürer Onderdaanen heb-
ben, ende dat fy geen R^^f, ende mitsdien geene cmle ofte tnagt

der Regeeringe befitten, dan die haar van hare eigene Onderdaanen
opgedragen is , ende dat fy die magt niet langer , dan het den gefa-

mentlijken Onderdanen geliefd , konnen behouden. * Ende in ge-

volge van dien, fien wy desniettemindagcliks, hoe die Koningen

ende Vorften haare eigene Onderdaanen klein agten, drukken, pluk-

ken, dooden, ende vertreeden : Sulks daa^ uit ontftaan oproeren,

ende binnen- ofte buiten- landfeoor/oö^m, met fo kleine liefde der
opgemelde Onderdaanen voor haare Koningen ende Vorften , als

ook foo flaauwe afkeeeringe van uitheems geweld, dat die Lan-
den ende Steeden gcduurig van den cenen Tyramie onder den an-'

deren vervallen, ten fy die Ingefeetenen foo gelukkig zijn? dat

fy ter ceuwiger fchande. ende ten verderve haarer Koningen ende
V'Orften, eene Vrje Reptblikfe Regeeringe oprcgtcn konnen.

Dus
* Quicunque tnultis v'ms unus pra ejlf

Hoc dtbet hts qiiibus pr<e eft.

fraffe debet ntmiquam diutiur , .

Hi quant voIkhI quibiu pn efl.

Quid impotente! Principes fupetbimt f
Quoi imperant precario.

Verba xminentiljlmi J'iri Thom^ Mori»
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Dus bevinden wy> dat de bcginfelcn der meede groote Steeden

dcrWecreld, onbekend, duider, ofte foo gering 7,ijn ia deoo-
gen der Regenten vaii dien> dnt fy die oorfiiaken van haar rveefen

cnde grootheid , in het geheel fchijnen te veragten. Ende om ter

aanvvijfinge van Voorbeelden, ten dcefen einde dienende j niet verre

Xe loopen, wie fal ons leercn de eeril:c beginfelen van neeringen,

bewooningen ende aangroejen der groote Hollandfe Steeden»

Dordregt, Haarlem y Delf, Leiden, Anifterdattti Gouda, Eotterddm, &c,

waar van Leiden de oudlle van dien , geen fes honderd Jnaren oud
is. Ende welke Stad, alsook der felven Hand-veften ofte Leeraaren,

fal ofte Tullen ons niet met eenenaanvvijfen eenefeer geringe door-

togt van eene Stroom, Vliet ofte Siil, alsook cenen Dam oïtc Sluis,

necvens eene kleine hinnen-Undfe Vijferie cnde Landbouw, eerdmaals

vcroorfiakt hebbende eene by-een-wooninge van weinige arme
Menfchen, die door arbeid- enée fpaarfaamheid onder eene Vr/e

Volks-Regeeriiige , ecrft de Mamfaauriers , daar naa de buiten-landfe

ViJJers, ende eindelik de koop- ende oover^Seefen Handelaars , nevens
den Schipvaart ende Reedcrs in Scheepen vcroorfaakt hebbende, waa-
relik de ooifaak onfer grootfte Steeden zijn, enviefietniet, dat nu
der felver afkomclingen eene eedele afkom 11 roemen, om alle die oor-

faken van der grootheid en weelde der Steeden ende der byfondere

Huifcn ten uitcrften re mogen verngtLH, ende indien dieveragting

blijft duurcn, foo is lecker, dat die onïe groote Steeden ende Uuifen

feer hnaft wederom, in Dorpen en Httffcw veranderd fuUen worden.
Dus fien wy , dat de meefte Rijkdom van Boigerlijke Famihen

in Holland, fijnen oorfprong heeft van IVeevers ofte Reeders in 3i.im-

fa£luren,\An buiten-landfe Vijfers , Seilen-maahers , Ltjn-jlaagcrsyEeeders

in Scheepen, IVmkel houders, Factoors, jaa felf van M4.i/;t'/x<r; , wan-
neer by den felven geweeft ofte gebruikt zijn,naarftig- en fuinigheid,

geringe Huifen, weinige Diend-boden, geene Hof-fleeden,Koetfen

ofte Paarden, geene dan feer onkodelijke ofte duurfaame KJeedin-

gcn, ende dat fy alle genuttigd hebben geringe onkodelijke Spij-

fe, als gepeekeld ofte gerookt Oflcn-vlees, Konijnen, Abbcr-
daan, Stok-vis, See- ende Revicr-vis, Grutten, Eneweeten»
Booncnj gelijk wy mcede behoorden aan te merken, dat onfe
Voor-Ouders in decfe Landen gebruikt hebben tot drnnk, inlands

Bier, Melk ofre Wei, Meede, Waatera 5cc. alles bir.nen onfe

Landen
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Landen vallende ofte gemaakt werdende. Ende flen Wy (God
beetcre het) ook, dat meeft alle de Afkoomelingen y jaafelfs, vcele
eigene Kinderen van dien, foodanigen ooriprong ofte afkomft ont-
kennen, eiide dat fy fig daar vanfchamen 5 ende die middelen, wel-
ke haar groot gemaakt hebben, niet alleen veragten, maar dat nog
Veelargeris, dat fy fig in gene andere beefigheden , als zijn, binnea-
ofte buiten -landfen fCoöpbrfwi^/^» Praktijk van Studiën 'm dt Medtcijne»

ofte Regten oefTenen willen; maar dat fy in teegendeel groots, leur,

ende quiftig zijnde, feer groote ende koftelijke Huifen bewoo-
nen, veele Dienftbooden ende Paarden voeden, Hof-fteeden en-
de Koetfen houden, volgens der Francoifen wijfe, telkens haarc
koftelijke Ideedinge verwerpen, om anderenaar die niewe Snae-
de te maken, niet, dan verfle koft, Vkcs of Vis, klein Gebeenr,
Wilubraad ende Confituren fchaffen, geene dan uitheemfe, ofte

ten minften op de uitheemfe wijfe toegemaakte fpijfe eeten, en-
de geene dan uitheemfe kollclike dranken drinken willen.

Sulks alle die Kokken, Paftei- ende Banket-bakkers, Confitu-
riers, ende die in onfe Landen onnutte jr^'n-verkpopers ter fleec,

ende alle die veelvuldige andere Konftenaars, werden gevoed door
ende van onfe fchaadelijke pragt ende weelde. Het welk de aller^

Viorfigtj^ïfen der opgcmelden rijk gewordene Ingefeetenen vermer-
kcndc, ende dat door continuatie van foodaanige wijfe van lee-

vcn, hare arremoede ofte die van hare kinderen, aanftaande fou-

de weefenj andere middelen van fubfiftentie tragten te bekoomen,
naamelik aan Regeerende Familien tcllouweliken , ofte ook fonderhec
felven, in Regeeringe van Land ofte Stad gebruikt te werden, en-
de onder der hand door aantellen van Penningen, eenigc profita-

bile Amten te kopen ende te bedienen. Het welk voor eerft bui-

ten haar vermoogcnis, om fulks fcekerlik te bekoomen, ende in

allen gevalle van de gonlte der Regenten hangd. Ende daarenbo-
ven foo is ook het getal der geenen, die naarder Regeeringe ende
froftabile Amten daar van hangeade. Haan ofte die te bekoomen
cragcen, feer groot, ende verkrijgen gcmeenelik geene dan de
meeft-vermogende behouftigen dat haar oogwit. Sulks die R^^fwr^«

ofte AmtenoArs als dan wecgens haare behouftigheeden, alle ande-
re gemcene Ingefeetenen, welke door haarc beefigheeden, de
Lat^den ende Steeden nog doen fubfiftccren ofte bloejen , foo

M m fchcrp
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fchcrp fcheercn , dat fy waarclik fig aan h-^t behouden der frlre»

gants nier laaten gelcegen weefcn, maar in teegendeel ds felvea

alles fins fchijnen te veragten.

Waarom hier naa niet anders fcbijnd te Tullen volgen, dan dat

die lèonteïmn allangsmin, cnde eindèlik geen waater meer gcrven.

cnde onfe groote, trotfe Revieren van R9», Maafe, Amftely ende

T<?, als onnut verdroogen» Tullen > dat is> voor ende door onTen

gemeencn IngeTeetenen niet meer bcvaaren ende behandeld Tullen

werden.
Ende meenen wy derhalven den eigendlijken fin dcef^r F a b ij-

le te wetTcn, dat alle MenTchen, die den waaren oorfprong van

haare eigene grootheid ontkennen» ende fig daar van Tcnaamcn^

verdurven ende vernietigd Tullen werden , aiToo , volgens ons oud

Tpreekwoord > iman die
fig fijmr Neeringe fcba^vid ^ nooit fil ofte kan

hedjden.

T>iê



De Ee^^el met een Leerren-huid, ^75

-Die onweetend h% werd vermeeten*
^ .

, 1

X/tjcitia, JeTn^er- arro^aM.s

5 1 . De Ee^el met een Leerden-huid.

A Ls de Reufin , lupiier (ouden beftormen , quam oth*^ der anderen lijnen helperen Si/fifiHs rijden op eenen
Ecfze/y welke Eezel door den aanvalle van die ongemeen
gmote Menfcheny wiens gelijken hy voor deefen nooit had
gefien, vervaerd wcrdende, op llja alder-luidft beftond
te ruggclen ofte te krijten : üulks de Rmjen nooit foo ec-
neftemme gehoord hebbende, fig inbeeldeden, dat ee-
nig feer fchrikkelik Gedrogt haarfoude aangrijpen i waar-
om fy ook fchieUk de vlugt naaraen.

Oelijk meede daar naa iSacchus de Indianen beooreloo-

Mm i gcnde,
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gende, niet alleen van de Atenades ofte Bacchanten , maar

ook van istlenus op den fehcn £i-s?/> rijdende
, geholpen

wierd. Als wanneer de felve Eezei in den ftrijde wccdcr-

om fchrikkende van diegrouvvelijke Ei-faaten^ ten hoog-

ften kreet •, Sulks als daar by quam her gehuil der opge-

melde dolle ïVyven , in de eene hand mee ÜUngen^ endc

in de andere met groene Wijn-ranken bevlogte Spierfen ,

llingerende ; de Indianen nooit diergelijk gehoord ofte

gefien hebbende, aanftonds de vlugt naamen , ènde in

die vlugt gedood, ofte gevangen wierden,

Weshalven Jup^ttr cnde Bacchus , als ook Silenus , even

of die Eezel die tvveeftrijden gewonnen had , den (elven

van aller die; iftbaarheidvry maakten, en hem daar en boven

vereerden met eenen Li-e^cen-bma ^ waar door hy lig des

te meer inbeelde, dat die ooverwinningen waarelik door

fijne deugd verkreegen waaren> ende hy ook voornam,

lig als een God te doen ontfien, eeren ende dienen van

alle Menlch^n ende Becftm^ die hem voormaals gekend,

veragt ende gedwongen hadden.

Dog als de Etz^el ten felvcn einde (ig met den Lee^ji^er^^

Jjiiia in der vougen hadde bekleed, dat hy meende fijne

lange uitfteekende Ooren voor Hoornen y^^dc hy felfs dcr-

lialven voor fchrikkelijker als een Letw te lullen werden

-aang^^ücn •, Soo liep hy her- ende derwaarts, naar lljne

voorgaande wij fe krijtende, om opgeroerde MenJcLen en-

de B^^jten te vervaaren; gelijk waarelijk alle .^[/y/^^'r^^T?, en-

de dealler-onweetenfte Httjit?iy in den eerft«n voor hem

iTchrikten, ende vlugteden, tot dat de l^os üjne llcmme

gehoord hebbende , haar waarfchouwde, dat het de ou-

de i'.cte' onder niewe klecderen was. Sulks alle die on-

noofcle Mcnfchen cnde Beellcn ftille ftonden, endc faa-

^©n y dat de Mooleiiaar den Eezel al te voorcn van fijne

Moolca
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Moolen gcfien hebbende terwtjie hy i'weegy efter aan fij-

ne lange Eezclr-Ooren kende, toetrad, hem den LeeweL
huid ontnam, cnde daar na hem met ftok-flagen dwong.
Sakken te draagcn , ende alle dieüiten , jaa ook meer als
van ouds te doen , fonder dat opgcmcide Gooden fig des
belgdcn •, ten deele, om dat {y fig oover At:& Eezeb al te
groote dommigheid fchaamden, naamentlik, dathyhad
gepronkt cnde geroemd met het gunt hy aller meeft moeft
verbergen. Endc ten deele, om dat hy haar in Ontjag
ende Eere gelijk had willen zijn.

Uitlegging der Woorden.

A/Jei Jupitkr,Bacchus ende Silenus, heb^
'*- '^ bm de Ouden v^-rjtaan , Koningen ende korhen.
C^let den E e z e l , tin dom dienftbaar menfch , die door

Jïjn geitii^laat'Aimkcnd werd', ofie een Joodaanig rmnfchy
die door eenige voorvallen ende niet doorjijne verdien/ten
ee?i aavJienHik, Amt benoormn heeft.

Met den Leewen-huid bekleed te zijn , hebben de
Ouden willen beduiuen^ in eenige hooge Bedieninge te
weeJen -i ofte eetiig t^mt te l/ekleeden*

MEn heeft van alle oude tijden af feer vttio. Dtpaafe ende 0«-
deugende Menfchcn ficn klimmen tot , ende blijven 'm foo

grootc hoogheid van J^ercy Goed:, endc Magt : ende daar en tec^en
heeft men foo veele Wijfe cr.de Deugdfixme Menfchcn fien needer
gtfmeeren , onder het gewtld der D^^aafen j ofte haar geduuriff
lij-n worrtelen teegen alle Smaadt Onderdruk^inge , ende Anemoedcy
die de ondeugende Menfchen haar veroorfaken j dateenige Men-
fchcn daar door bewoogen zijn geworden te twijfelen: „of ook
„de menfchelijke Saaken naar eenige wijsheid befticrd wierden
5, dan ofallesby gevalle en fond er eenige ff'^Ww^ vcroorftaktwicrd.
Want gelijk de £erp Koningen ende Vorjkn hi*ares gcflagts, die

hooghfii niet door eene VrywUiige Keure endc de meefle stemmen
M m 3 .
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aller Onderdaan en , maar door Bedrog, Geweld^ ende vttittoevd^

Un pleegen te b'jkomcnj alfoo werden de Afkootmluigen deefer «r*

fte Koningen cnde Vorllen harcs gcflagts, fonder ecnig haar toe-

doen, ende by gevalle, tot ofte in die hoogheid gebooren. Ende
het zy dcfelven ofte haaie voornaamlle Hoovelingen de Amten der.

Regeeringe aan den meeft daar vooren betaalende rerksopen ofte

niet, foo fict men in beide gevallen, dat onder de Ecn-Hoofdi-

gc ofte Monarchale Regeeringe , die Amten meeft van de ondcugenfte

Menfchen verkreegen werden ; nademaal een vcrltandig Dcugd-
laam Menfch, die voornccmens is» uit het bedienen van ecnig

Amt niet meer eigen voordeels re trekken, dan met den ger^icetien

vutte der Onderdaanen ofte des Lands beftaan kan j daar vooren fo

veele niet fal willen geeven, als een ander die het felven Amt
ten geenen anderen einde begeerd , dan om daar uit foo veel ei-

gen profijts als hem docnelik fal wcefen 3 te trekken j fon-

der eenigllns het gemeen nut der Onderdaanen in agte te neeroen.

Ende naademaal Koningen okeVorften, die gcene Amten vcr-

koopen ofte laaien verkoopen, meeft alle de felven uitdeelen,

fonder op eenige verdienfien te fien , alleen op het aanraaden van

haaren aüerlieffieu Hoovel'mgy ofte naai' haare eigene lufien ende ver-

maaken, die fy fcheppen „ uit het aanbrengen van een bevallig

^yVrow-Meufch, ofte eenige goede tijdinge, uit een aardig rlejen^

„uit een geeflig u^oord op fijnen tijde gcfprooken, uit ccne vcr-

maakelijke klnft^&c. Immers naademaal opgcmelde Koningen ende

Vorfienj in volgende de Staat-kondige regulen der Een-hoofdige

Regeeringe, die Amten ü:ingeringea ende des onw.urdigtn^ als die

daar door des te meer aan haar vcrpligt werden, liever bcgecven
,

dan aan die van Grooten Huije, welke door haare ^f^om^ ofte ver-

dienden des mcénen waardig, ende d n begifccre des min vnpiigt

te zijn i Soo klaagen de üWcï DeugdfiumHe Onderdaanen, cniic

Hoovelingen alti ds ten hoogften oovcr die ondraagclijkc quai-

. len, van ïig voor by gegaan, ende de ondcugcnften als ook on-

bequaamftcn , boven haar vcrhccven te fien. d Ende ficn \vy dit

hier fclfs aan den Gooden, Jupiter, Bacchuó^ ende Silenm, wan-
n::er fy den JE^x~«/ fonder eenige fijne vcvdienftcn, jaa oovcrmits

fijne flaauwhertiiXe onbc(iiuaamhecden, met ecnen Leeuwen huidc

vcrecren. \ Dog
a SieQmvAr.Veragtvi2^'^'^^°f'* DeJld.Eraf.Epifi.Lz7, enPb.v.CêinnuHijK



De Ee^el met een Leewen-huid, ly^

Dog het zy de hoog verheevene end^ uiterlik gelukkige Men-
fchcn des geluks vvaarJig zijn ofte niet, foo fal niet ondicnftig

zijn , hier met- korte \voordfn voor te draagen , wat gedagten
cnde oordeelen fy middeler wijle van^ ende oover fig fejven be-

hoorden te hebben cnde te vellen. Endeinhctbyfonderfüllenwy
feggen, wat Mcnfch fig in deefcn gevalle hoog ofte laag vermag
tefcbaiten. Want hoewel alle Menfchen in fig felfs aangemerkt

wecfende, van eene ende defelve waardie zijn, wanneer fy ge-

booren werden j foo maaken dés niet te min d.iar naa haare

toC' ende teegen- vaüen, neevens veele andere omfiaiuligheeden^ onder

de felven een fcer groot onderfcheid. Ende is bet bj naaf de hoog-

Jie Wijsheid,
fig felven, met alle omftandigheeuen bekleed zijnde,

wel te kennen.

Om waar toe te koomen, wy altijds moeten indagtig zijn, dat

wy or.s felven beeter, als andere Menfchen ons konnen kennen j b

ende dat wy derhalven meer ons eigen oordeel oover ons eigen fel-

ven, dan anderer Menfchen feggen van ons, behoorden te geloo-

ven : Ende daar beneevens behoorden wy ook indagtig te zijn>

dat onfe innerlike waarden ofre onwaarde, mceft beftaat in onfe fland-

vaftc fVilUy om Goed ofte i^«^<«^, foo aan ons eigen felfs, als aan ande-

re Menfchen te doen» Ende fuUenwy dit beiden wel indagtig zijn-

de , veel meer reeden vinden , om een laag, als om een hoog gevoe-
len van ons eigen felfs tf: hebben, ende in gevolge van dien, fullen

wy tragten, als ware Pbilofophen ofie goede Chrifinen, te leeven.

Maar de Staatkondige Menfchen meencn j dat fy in deefen haare

pligc voldoen, wanneer fyby figfcWen wel onderfouken cnde uit-

vinden, wat magt {y eigendlik hebben om fig felfs, ende andere

Menfchen, die boovenjbeneedv-n, ofte beneeden haarzijn, hetzy
met, het zy tegen allen Regt en'Reeden, te konnen baten ofte fchaden.

Namenthk fy onderfouken, „offy kloukvx) oordeel zijn, veel tpeeterf,

,^vec\ gehoord ende gefieti ,ccnc gtoote gehengeuiJJ'e , een wclgcmaakt,

y^fchoinigefond, en ftcrk^Ugbaam hebben, of fy veele HeerlikJKeden ofte

y% Goederen als eigen bcfiitcn, ofwel door gonfte van Kömw^f» enVorften,

j, die Amten bekleeden, fonder dat die Staatkondigen gewoon zijn, de
goede Wille oïieVeugi der Menfchen, ten voor tlccle der ^^Wff»^ OndeY-

daanen ftrekJcendc , eenigfins in agtinge te neemen j om dat die Konin-

gen

b Fluf alm de te quam tH ttbi credere noU,
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gen endc Vorken geeneOrdrc, Wetten ofte Uagislraten maaken, dan

voor foo veele die ten voordeele van hun eigen felfs ftrckken. Sulks

yder hunner Onderdaanen, endc infondcrheid yder Amtenaar^ wel moet
opmerken, wat goeds hy ccnen andere, alsook fijnen Hecrc docn>

ende wat quaads hy beiden afweeren kan.

Want indien de felve Onderdanen ofte Amtcnaars bevinden wei-

nige naturelijkc gaven , ende veele fvvakhceden te hebben, fulks hare

agting alleen op een geli^kji o^ce op de gonjl eenes Heeren (leund -, fo

is in allen gevallen nodig, dat fy fig beleefd ofte neederig, in dien fy

eenig Amt bckleeden, daar in dragcn> ende datfy fccr weinig fpree-

kcn } als mecde dat fy met Menfchcn , die haar wel eer gekend heb-

ben, nooit ommegaan, endc fig wagtenvaneenigcgemeenfchapmet
den felven te maaken , in hocdaanige gcleegcndheeden het felven

ook foudc moogen weefen.

Ende oovermits de geene, die Tonder eenigc haare verdienden, toe

groote Eere, veele Goederen endc hoge Amten geraakt zijn , door hare

kleine hennige , gevougd by die hoogheid endc vlejerie , endc eigen-hefde,

himd ende hovaardig werden: Soo vervallen fy gemcenclik foo verre

van opgcmelJe goede Gronden, om te konnenm die agtinge blijven,

dat fy allangs hare eigene gehreeken voor groote Deugden aanfien, ende

daar meede derven pronken, fclfs byden genen, die haar allcrbcd,

en eer fytot die Agtinge oftcHoogbeid geftecgen waren, gekend heb-

ben ofte kcmien, en fy ook oover fulks door de felven by alle anderc>

die haar voormaals niet gekcndhebbcn , bekend gcmaaktwcrJen,

met alle haare gehreeken j waar door die Amtenaars ofte Hovelingen gc-

meenelik haare Amten , ofte ten minftcn alle haare agtinge vcrlic-

fen, endc dubbeld ellendig werden.

Defe Fa BUL leerd onsderhalven, dathet^f/wiLdcnMenfctcn

f;eene fVijsheid o^te Deugd y maargemeeneUk ccne feer groote Laat.

'unkenheid nmhrengd, endc dat de laat-dunkende door gebrek van lig

felfs te kennen, veeltijds met haare gebrecken, ofrcmcthct gunt

,haar niet eigen is j pronken j ende dat (y by gevolge lbo eenen groo-

*ten haat op fig baden, dat fy geheel ter ncedcrgcfmcctcn werden,

fonderdaar naaooit wceder te konnen oprijfcn , ende met daar en

teegen van alle Menfchen befpot zijnde, in fchande ende verfma-

dclijke ;irremoedc, haarle^cven te moeten eindigen*

Borger
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Borger en Boer ,

Is Heeren Voer,

.TaJ>uLt 'Jyra.nnorum -vlchs et ru/tict .

5t. De Wolven, als ook de Schapen ende Verkens^

met haare Wazt-honden.

NA dat de Wolven eenen tijd lang oorlog teegen de

Schapen gevoerd, ende gefien hadden, dat de Schx*

pen van haare Wagt-honden foo wel befchermd wierden >

dat fy met oopenbaareUk teegen haar te oorloogen , geen

voordeel oover haar krijgen konden : Soo fonden fy haa-

re Gtfanten uit, om den Schaftn aan te leggen, dat fy

waarehk niet haare Vyanden, maar feer geneegen waa-

ren, als reedelijke Dieren, in rufte ende vrcede op haar

N n eigen
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eigen goed te leven, endc ook haar dus , als een yder op het

fijnen, invrecdcte laten leven. 1 nde vougden de JVolven

daar by , dat het felven belet wicrd door der Schapen fFagt'

honden jwiensgebafcnde gedurig grijnfenofte tergen, voor

haar onhjdelik was. Ook feiden de ^^.olvcn , dat het oorlog

ten beiden fijden fchadeHkofte fcer laftigwasjcndeinfon-

derheid voor den Schaapen y die haare fVagtJjonden moe-
iten voeden > fulks indien fy eenige W^igt-honc'en afdan-

ken, ende de anderen foo verre afverfenden wilden, dat

de Wolven in haar Bos het gcbaf der Honden niet fouden

konnen hooren, aanftonds alle het gunt ten weeder-fij-

den was gedaan ende geleeden, ook ten weeder-fijden

vergeeven ende vergeeten (oude werden , ende de l^recde

geflooten fjude weefen-, met voorwaarden, dat de JVol-

ven geruftelik in de Boflen , ende de Schaapen in de daar-

aanpaalende gras-rijke oopene loeiden, haar voedfel fou-

den vermoogen te fouken. .,

Welke aangeboodene Vreede de Schaapen aan-naamenj

ende in gevolge van dien , veele van haare JVagt-honden

afdankten , ende de ooverige wel foo verre naar andere

Grenfen verfonden, dat de IVolven haar aanftootelik ge-

baf ende grijnfen , nogte hooren nogte fien konden,
maar efter bleeven de Honden fo na-by , dat de Schaapen^

indien de Wolven ontrow waarcn, met ctncJiorm-nlok^

die in feeke/e Doom hing, te luiden, haare fncl loopen-

de wagt-koiidcn ten hulpe roupen fouden konnen.

Ende als eenigen tijd daar naa de 'Jiolven ccnc fchoo-

ne geleegendheid fagen, om de Schaapen te konnen oo-.

vervallen , ende dat de 'ji'olven ook ten dien einde uit den
Boffe den Schaapen naaderden, ende fy haare /Arw-,^/^^

fouden luiden , lbo bevonden fy , dat de kram der klok-

ke, waar aande klcepel plagt te hangen, mee der tijd

vet-
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vergaan , ende dat die kleepel m haar afweefen daar uit

gevallen, was 5 Sulks fy uit die Velden 5 niet groot verlies,

ende after laatende veele Lammercm ^ vlooden naar de
wagt'honden^ die als dan den wolven foo dapper aanvie-

len , dat fy ook genoodfaakt wierden , mee after-laatinge

van eenigen haaren Beuit, boflcwaarts te keeren.

Weshalven die Wolven, fiende dat haar aanflag ten

deele mislukt was, op een nievv Gefanten uitfonden, om
dQn, Schaapen tefeggen, ende haer te bekennen, dat de
Vreede. weegens fèeker mis-verftand, door eenige bal-

daadige Wolven ^ ten onregte aan haare fijdc, hoewel
niet door gemeen goed-vinden, was gebroken geworden,
Ende dat fy nu ook willende toonen , hoe leer fy genee-

gen waren, eene verfeekerde te'juige Vreede met den Scha"

pin te maken, bereid waren, ter verfeekeringe van dien,

haar tot Gijft/aars oover te geeven , hare aller- liefde /(///-

dertn-i niamelik eenige pnge wolven ^ mits de Scha^tpen

daar en teegen haar nietwes ten Gyfile fouden behouven
oover te leeverendan hare in vreede onnutte wagt-honden.

Het welk als eene eewig-duurende l/reede^ ten beiden

fijden aangenoomen , met diere Eeden beveftigd , ende
ten weeder-fijdcn volbragt zijnde j fbo wierden di^ jonge

wolven Gijfelaars, allengs foo oud, dat fy fecr luid he-

ftenden te huilen over hare gevangenifle. Het welk de oude

wolven hoorende, voorwendedenjdat regen het heilig Regt^

de Schaapen hare Gijfelaars beleedigden , ende de Vreede

misdiendoor den Schaapen gebroken was,fulks(y als toen'

fcheenen te yveren , nier alleen voor haare lieve A ir/deren
i,

maar ook voor het heilig Regt der i/nede^ ende den Gyicla-

ren van dien, met op die wecrcloole Schaapen^ welke nu
van haare wagt-hondi-n ontbloot waren , aan te vallen , en-

de fig naar haren luft,mec dat foet Schaapen-vlees te- ver-

N n 2 faa-
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faadigen > fonder eenigen teegenftand te vinden , endc
met onderwijlen by den onkondigen cene groote eerc te

behaalen.

Uitlegging i/^r Woorden.

"o L V E >ï, ^ijn Menjchen die door ^e'ïteldofte hedrog

haar yoeèfel ofte grootsheid foukeii , ?iame)itüky

Hovelingen ofte I<!jijvslmden, ende Tyrawun,

Schaapen, ^ijn weereloofe onkondige ende onhedree^

yene "Kfenfchen , ende infonderheid <iertnge ^or^ers en-

de boeren , <waar op alle Tyrawien aafen , ende Van

'Hpelke te pionderen y te fcheeren^ ofte te fcbatten , fy

in alle onttigt ende ooVerdaad leVen,

Wagt-honden, ^ijn 'Qpijfe ende wel gegoede l^fa*

giftraats-perfoonen eener ^epuhlike , welker ^{epuhlike

qitalik' ende 'Vcel^-Varen haar alfoo Vele ende meer Scha-

de ofte 'Baat aanhrengd^ als den gemeenen onnoofelen

Ingcfeetenen^

WAnneer eenige Mcnfchen, in fig fclven anngcfien wecfcnde,

foo /«'^i^ zijn, dat (j hxitt mtderftreerert ofte na-by grlccgenc

Vyttndm niet konntn afwceren, dan ten zy alvoorcns eenige goede

voorforge gedraagen, ofte ordre geftcld zy, dat l*y in tijden vaa

noode tcegen die Ma^t'igen, door anderen werden bygcfprongen

endc geholpen j Soo konnen die StPAh^n by het ecrllc vcrluim

ofte onftcntenifTe vanhulpe, feer ligt oovervallen ende belchai-

diod werden. Ende derhalven foo is foodaanigcn SXvakkcn no-

dig, die \wi{^i\g'^r Weederfireevers ofte Vjandvn te vermijden, ende hoe
verder hoe becter, van haar te wijken,- ofte akijds leer wel opha»-

re hoede te zijn.

Dag. alfoo de aard der Menfchen, endc de gevallen dccferwc^

rdd üict, toelaatcn^^.aJpijd^ evenwel bdürgd.pftG-pg;fijttc hoede 19
' 1

.
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zijn : cnde dat ook daar en booven de Magtigen foodaanig konneÜ
ge-aard ofte befleld zijn, dat fy op die SxvAk^n aafen moeten,
om dat fy , (onder daar van haar voed-fel te trekken , fcekerlik

fouden vergaan j So moeten ook dixcSHfakj^n figve^-feek eren, dat die
Magtigen als dan geen gebrek lijden, maai* wel die Swakhién vertee-

ren fuUen , wanneer ende foo haaft als fvdiekonneribenaagtigen.

Weshahen die Stpakj^en iig van ireene Sterkere, cnde infonderheid

\an geeneharet ïVeeder ftreeveren ofte lyanden behoorden te laten be-
kallen cnde beweegen , omlig ter befcherminge tegen hare Vyan-
den , ongereeder temfaken, ofte hare nodige hulpers verre van der
hand te fenden , om dit fy alsdan daar door alleen den Magtigen fchie-

likendegantsonvcrwagtop haare halfen trekken fouden.

Hetwelk waarhaftig zijnde, fo blijkt des te meer, dü.tde Su^ak^n
noic , endc om gene reedenen ter wereld, hare ffapenen ofte Hulpers be-
hooi'den ooverte geven in de handen der opgemelde Magtigen, ten zy
óïcSyiakhn dus liarekraften verminderd hebbende, aanftonds van
die Magtigen, weike in het gemeen met de Reeden fpotten, en met hare
Eedett fpeelen, ooverweldigd willen zijn. *

De waarheid van het welken wy eenigfins konnen leren, uit de da-
gelikfecrvarendheid, wanneer gebeurd dat S'wakt? met Magtiger han-*

delende oover-een komen j en dat ten wederfijden ictwes bedongen
werd : Namentlik en iuforvderheid, wanneer bedongen werd, dat de
SmakJ^n eerll ictwes doen ofce geven moeten, onder beloften, dat

de Magtiger daar naa ook ietwes doen ofte gcevcnfuUenj Want of
fchoon de^iiVrf^knhet bedongen vi)ldann hebben» en daar na van den
Magtiger ook het b Joofden vorderen, fo bevind men nogtans gemce-
nelik, dat die Magtigen als dan cenigen nitvlugt ofte {chooncn' jchijn be-
denken ende xoorwend'cn , waarom fy het fel Ven, dat fybeloofj heb-
ben ofte gants niet, ofte niet ten vollen willen doen ofte geeven,
weetende dut het den fit^al^ken ongeraden fil wecfen, den magtiger

door dengcmeenen ^egter daartoe te willen dwingen. Salks hoc de
magtigen ,, eer het- Verdrag aangegaan is , meer fchoon c beloften döcn,
om de [wakken tot foodaanigc onderhandelingen te beweegen, hoc
die fw'ik^re ilg daarvan des te forgvuldig'ij er moeten wagtcn.

Dit alcius onderde gemeenc ïogefeetenen ecnes Lands voor vafl

gefteld zijnde , for> moeten wy daar benevens fcggen , dat Mcnfchcn,
bywiende oppcrfte Magt is, cnde die dethalvcn niet konnen werden

* Lafor^tcacafopralaraggigne. N n 3 bc-
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bedwongen , door de gemeene Onderdaanen , om tecgen haren dank

ietwes te laaten ofte te doen -, gemeenelik nog door fchaamte nog
door fch'ande pleegen afgefchrikt te werden, van te doen ofte te

laaten allt; het gunt haar welgevald ofte mishaagd» fonder figaan

eenige gedane beloften ofte eeden te verbinden. <« Sulks de ma^'

tigslen van dien gewoon zijn , de [ivakkercn , wanneer die in goeden

ilandevan tcgenwcere fig gcfteld hebben j voorbedagtcHk met feer

fchoone Beloften cnde diere Leden te misleiden» ten einde, dat die

^aar op betrouwende, ende fig ten teegenweere onbequamcr ofte

magteloofer gemaakt hebbende ; fy daar na des te gemakkelijker over-

vallen» ende des tefeekerder door haar ooverweldigd fouden konnen

worden. & Weshalven onder; die Opperjle Magten geene Vreede ofte

eenige Verbonden gemaakt konnen Avorden » dan mits vder van dien

fijne kraftcn behoudende, de Swakile onderwijlen fig foo veclc

doenelik, van den M^^fi^m affchcide» ende gefcheidcn blijvc.

Gelijk wy hier in decfcr Fabule fien, dat de in fig fclven

wecrelöofe Schaapen, in plaatfe van de fterke ende fcliei-p- gerande

Wolveny haarc Vyandcn, te vermijden , endenierwes teemeen met
haar te willen hebben, op haar begeeren de nodige Wagthonden ver-

re van haar doen gaan, ende onderwijlen gecne goede {orge dragen,

dat fy op *t luiden der Klokke, door de Wagt honden , tegen die aan-

vallende ^'o/vvw , tijdelik bygcfprongcn konr.en worden. Endclien

wy daar benevens, dat die onnofclc schapen des niet te mm, ten twee-

den male niet bedenken, dat fy hare JVagt-honden ten Gijfcleoovcr-

geevende, fig magteloos maaken, cnde dat daar en tecgen de oude

Wolven, haare Jo«^f« oovergeevende tcnGijfele, eevenfoomagtig

als fy te vooren waren > blijven. Ende dat deswegen alleen het gdmil

der jonge M'olven , den Ouden een gcoougfaam eerlik dekfcl is, om on-

der dien fchijn de wcereloofe Schaapen te oovervalIen,cnde tot ha-

re fpijfe te gebruiken.

Suiks de eigcndlijke fin dcfer Fabule is , dat de fivakjficn rooit

de magtigen behoorden te vertrouwen. Ende dat inlbndcrheid ge-

ringe Vrye Rcpubltken alle gemeenfchap met Komngen cnde Vorfien be-

hoorden te vermijden.

a zjbicunque tavtum hontjla Dominanti licent, pr/ecario regmtur. Setiec- in TlyeJ?.

b ijt ncino doceat frattdis if Jceleris Viaf Regnum docebit. r.e mali fiofit ttmeti

JSafcuntur» Scnec- /.i Thyejl,

Daar
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En Krijgsknegt Jted en braad
^

Of*t Wijf heeft V Regiment ^

Neemd V feldeneen goed ent^

-=^^



^88 De Slan^^ Oogen, Ooren en Stanrt.

dier Slange een fonderling genougen daar in hadden be-

hoorcn te fcheppen. Des niet te min gebeurde, dat de
Gai'blaaS'i de Ai/7^, d^Teel-leeden^ de Maag, ende de

Jchoone dog IceAïge 'Darmen ^ te faamen fpanden ; omge-
lijkelik den Staart tot opftand teegen de Üogtn ende Uc-

ren te verwekken, feggende, dac fy fig vougden by den

Staart , ende dat derhalven ÓQn Staart door deefen nie-

wen aanwafie verre het grootfte gedeelte des geheelen lig-

haams uitmaakte-, Ende dat de geringe -O ö^t'w ende Oö-

re?i djis langen tijd h:t geheel lighaam beftierd hebben-

de, dë Staart volgens de natuureUjke Btllik^^eid ende^^-

iijkhetdy die onder alle de Leeden eenes lighaams, ten

grootén wel-vaarer^ gedyen foude, ook nu haare beurt,

om h^t geheeWighaam te beftieren , behoorde te hebben.

Wajar teegen (Xq Oogen ende Ooren niet alleen figfteN

den, imaar c^ok het Hert^ Leever ende Long^ ait eige-

ner bejSveeginge de Tong deeden feggen , dat onder alle de

leeden hares lighaams, foodanige ingebeelde ^r////:^f/^ niet

te vinden was, ende dat die niet dart te^iverderve des ge-

heelen lighaams, betragt konde werden: om dat fy ken-

nelik de aller eeddjie deelen des geheelen lighaaras, ende

met haar niet te vergelijken waren-, alFoo fy allede kraft,

beweeging ende leeven , aan ócn geheelen lïghaame toe-

bragten , ende dat fy des niet te min wel b geerden van

de Uogeri e.ï\ét, oertjt, maar niet van die fimh/oo/e oovir^

daadige ende "jielluftige Leeden ^ beftierd te werden.

Dit alles ongeagt fleepte de Staart aanftonds met ge-

welde het Hoef'i ende het geheel ligbaamy rcgt naar een

by gelecgen Eiken-Bos , alfoo daar oovervloedig vocdfel

was, dog bertond de Staart het felven fcer rcukeloofclik,

fonder daar toe eenige bequaame weegen ofte graalige

Velden bereid ofte geibgt te hebben i naamclik fy fleepte

alle
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alle die Zceden over berg en dal, fcherpe fteenen, diftelen en
doornen, fuiks den Hoefde het gebruik van hetgefigt en ge-
hoor benoomen wierd j ende het Hart , Leever endeLon^
wecderom de Tong deeden roupen , Hoiidftille^ houdJiil/e,
want gy verderft het geheel lighaam ; Laat dog de Oog(?i

ende Uoren ons allen, gelijk voor deefcn, beftieren. Dog
in plaatfe van te hoorcn , wilde de Staart liever haregrooce

kraften toonen, met eenen anderen fleilen Berg fnel op
te konnen klimmen, in fpijt ende eerder als een aanren-

nend Ruiter haar foude konnen beloopen ende dooden.
Maar defe oneenigheid , QndQ by gevolge domme kraF-

teloosheid , veroorfaakte foo eenen tragen voortgang der
Slange-Jlaart^ dat de Ruiur haar beliep, ende met fijnen

fwaarde het opperden deel der Siange van het beneeden-
ften fcheidende , het geheelc lighaam doode, ende die

gédoode Leeden te fijnen eigen nutte, ofte om fijne lu-

ilen te voldoen ,
gebruikte.

Uitlegging der Woorden.

n\ e Ouden hehhen Ver/laan met de geheele Slang,
een Huis-gefin^ ofte eene ^f>uhlik in goede ordre

pijnde.

Met O o G E N ende O o r e n , Man ende Wijf: ofte

de Ariflokratïke ^geerders eener Oieptihlike.

Mst Ga r..BL iT/kS, M I LD, TEEL-LEEDE^^, Ma AKJ,

ende fchoone Iccdige D a k m e n , weederfpan?ügey

toornige, Tpelluflige , gulfige y endeydele Kinderen, "Van

een Huis-geftn : ofte nijdige , heers -fugtige , misnougde^

O o gf^^l^j
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geile^ flampampende^ nnnftenclike dog inner/ik kaak In^

gefteteuen eener %epuhltke.

Met Hart, Leever eiide L o n o ^ gehoorfaame en^

de deugdfaame Kinderen m een ^Juisge/in : ofte de ^er-

flandkiky deugdfaamjie ^ivebaarenjle^ ende meeftge-'

goede^Iw^efeetenpi eener ^epublike.

Met Staart, T)ien(lbooderj Van een Huisgefin : ofte

de aller gerinzfie , on-weetenfte , ondew^enfte^ ende meefl

behoeftige Inwooners^ die op de 'Beetere Ingcfeetenen

haarer ^publtke aafeji.

Met aanrennende R u i t e r s , & de Slang dooden ende

gebrtdken, Menfchen die uit de trvijlen Van anderen

leeyen y ende aldus hekoomen het gmt 'ïpaarom gcfïtijl

Tipordi als Advocaten, Procureurs, &c. of Tfel

een Krijgs-Ooverfte, die door de Scheuringen der

^publike^ ofte met de kleine Lecden tegen de groo-

tcn op te hltjen, fig Heer Van dien maakt , ende het

geheel lighaam Verteerd*

WAnneer Menfchen Gehosden ofte roetten ontfangen v^n ande-

ren, die een gemeen Jntereïi met haar hebben, ende die fy

lïieenen trijfer alsdegemecne Menfchen te zijn, fo laten fy fig ligtc-

lik Van de felven leiden^hefiieren, oover- reeden ofte regeeren: Maar als

daar en teegen Menfchen gebooden ofte wetten ontfangen van eerun

Uen[che., die aan fijne eigene geboden ofte wetten niet onderworpen

is, en welke dien volgens een geheel (tuder Imercjl heeft , als die aan de

geboden ende wetten onderworpen zijn; foo krijgen defclve On-
derdaanen billik dicgedagten, dat met die gebooden ende wet-

ten wel feekerlik het voordeel des gebieders ende "^etgeevers altijds,

maar ook veeltijds het m^idfel der Ofidcrd^tAmn , die aan opgcmcldc
gcboo'
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1

gebooden ofte wetten moeten gehoorfamenj beoogd werd. Sulks

löodanig een Hoofd , die Onderdanen gcmeenellk niet oover-reed,

leid» beftierd, ofte regeerd^ maar tjrannifeerd ende dwingd , om uit

vreefe van een meerder quaad, dat haarfbude ooverkomcn, te doen
ofte te laaten, het gunt fy fonder opgemeld ge- ofte ver- bodj
nier doen ofte laaten fouden willen.

Even dus is het by-naaft gefteld , wanneer in eenen Vtyen Slaate,

onkoridige o£ze dwaafe Menfchen, hoewel een ende htt felven Interefi

met anderen hebbende, fig onderwinden aan allen, ende by ge-
volge ook aan fig felven gebooden ende wetten te geeven , alfoo de
wijfeu bemerkende, dat de felve gebooden ende wetteti in het ge-
meen, ende ook aan haar in het byfonder, fchadelik zijn, fy aan
éiegeJtoden ende ufetten niet gehoorfamcn» dan uit dwang ende vree-

fe van een meerder quaad, dat haar foude mogen ooverkoomen.
Ende oovermits de Reeden legt , dat de wijfe ofte deugdfaame Men-
fchen, niet van den Onkiwdigen ofte Ondeugenden oover-reed > geleid

ofte beftierd kennende werden, nog min van de {Itlytw getyranni-

J'eerd ofte gfdvfongen behoorden te zijn : Soo werd daar door de grond
van cenc filuuringe in der Regeeringe gelegt,door welk© die Regee-
ring in het geheel ten gronde gaat, ende ons fpreekwoord be-
waarheid, =•* dat , Geen dwang y duurt lang.

Dus fien wy daageliks, dat Huisgefwnen, daar Mdu ende Wtjf do
tPtjfte zijnde» ende een Interefl niet haare Kinderen hebbende, den
felven^ als ook den Dienftbooden gebieden, ende daar fy eerbiedig-
lik gehoorfeamd werden 5 in het gemeen voorfpoedJg zijn, endo
van den meede Ingefcetcnen des Lands ofte der St€ede hoog ge-t

agt werden. Gelijk wy racede daageliks (ien, dat als Mm endo
W^9/ on-eenig werden, ofte dat de Kinderen teegen haare Ouderen

opftaan, dat alsdan binnens huis alles foodanig verwerd is, dat de
ondeugenden des geheclcn Huisgefins, alsdan gemeenelik van
de minlt deugende DienftboodefiyOitc van andere ondeugende Men-
fchen, buiten den Huife woonendc,ook opgewekt werd, om aan
den allerbeften het allerquaadften te doen, namentlik, om door
Laftcren en Pleiten Man ende Wijfvan een , ofte Kinderen van hare
Ouderen te fcheiden, fondcr dat het felven doorlVijfe ende Deugd.
fdAmcn tuflchen-fpreekende Vrienden kan werden belet. Waar

Ooi door

Ntmo violente tP'invifa impma retinuit diu, Saicc-.Theb:
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door die Dienftboden onderwijlen den Boedel rchaden,om fig te ver-

riiken,deccraecne faken des Huisgefinsverwareloofd, en Ge Vartjfen

tèn vvedcrfiiden door Advocaten, Vrocureurs^ en Notarijfen, &c. als aanren-

nende Ruiters, daar onfe F A b u l van ecwaagd, geplukt ofte gcplon-

cicrt worden, fooaaanig dat mccfl: alle die Huisgefmntn tot arre-

moede vervallen, ende by hnare Meede-Ingefeetenen altijds fecr

lilein geagt werden, ofte dat fy in het geheel vergaan.

Dus fien svy dagcliks,dat meed alle Koningrijken en Vorstendommen, aifo

daar niet meer dan een Hoofd met fijnen aanhalige, aile de andere In-

cefectcnen divïngd tot geboorlaamhcid aan alle het gunt hem lufl

K '^ebicdcn j
gedurig vol bmnen-Und[e tivifien zijn , ofte dat opge-

melde Koningen ende Vorften, geduung bmtenUndfe corelogen voeren 5

Sulks die Ingcfeetenen aldaar gev/iflelik, alle magicloos ,misnougd

ofte arm zijnde ofte wcrdende, die Kowm^'fw ofte Vorflcn ookMcc\i\\ds

in gevaar zi;n, haar Hoogheid en alles dat fy daar benevc-r s l'elïtten, ofte

haar eitcn is, door hare Onderdanen ofte door hare VjiAndenyiz\Qx\\z(cn.

Dus fien wy daagliks, dat Repuhltkeny daar de IVijften ende Bc-

(jUMinflen Regccren,endc daar de onmondige okt geringste Ingcfeete-

nen fig van defelven laten leiden, fcer laiigentijdin Vreede ende alle

Voorfiioeden, ten vvelftande aller, en inf.Miderheid der Wijfc en Dcugd-

faame Ingefeetencn duuren. Endefien wyook, dat in tcegendcel

die Repubifken,ü\v--^^^- de onkondigc cnét geritige Ingefceienen by for-

me van Ambugten ofte Gilden^ by-een koomcn , om tvettcn voor de

geheele Stad ofte K^pttW/i^, ende mitsdien ook voor fcer vcele wij-

Tere ende dcugdfaamcre Ingefeetcnen te maken, ofte om uir den

haare tcnii^^JAagtjiraAteni ter uitvocringe der Weitcn te kieftn,

doorgaans aan del 1 wtj^en ende hejien Ingcfeetenen fcer groot mis-

rougcn gceven, ende daar door tiPiften c.ude fcheuringen veroorfaa-

kenrwelkc aan uitheemfe oftemheemfc Vorften, Kr^gs-Ooy^Jl^n^oke

anderen Bevelbebberen, goede geleegendhcid vcrfchatïen , om alle de

-E.egaHaokcVrjf'Cn Geregtigheeden der Repnbltke llgaan te matigen, en-

de eindeUk fellsdie R.pubhk te oovei vallen, ofte te vcrni'.tigen,

ende foo weloover de wiffe als oovcr de duuafe, grooteendc klei-

ne higefcetenen te beerjen ^ ende eiiidelik die alle onder eene fware

Jl4vm«f te doen buig'jn..

Welke onfe Reedenk^nvelmge ^ wyniet dan met cene oude hifiorit

cndp eene bygevougdc Fapuxe beveiligen fuUen, Als kort na

dat
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dat de Koning uit der Stecde Romen geweerd , en die Republil^ 'm volko-
mene Vryheidgefteld was, fo bevonden vede geringere Borgen door
hare quade huishoudiiigcfig met vele Schulden en gelden op Interejfen

gcnomenjbeladen; en geen middel liebbende,om door eenc deuc^de-
likebetalinge, fig daar van teontlaften, als ook by gevolge vree-
fende,dat fy by gebreke van dien, naar inhoude der wetten. Slaven

hunner Schuld-eifïèren gemaakt foudcn werden: Soo begeerden
fy 5 dat de Borgemeefters end e de Raad der RepMke, haar door eene
niewe te m:iken gemeene mt, van alle hare Schulden bevrijden fou-
den. Ende alfoo de Borgemeeffers ende Raaden de meefte en rijkfle

Schuld-eifTers wefende,nict wilden Tooeene onbillike wet tenna-
deelc van haar eigen felven maken 5 So liepen alle die geringe Bor-
gers uit der Steede» ende fettcden fïg neder op den Heiligen Berge,

3000 treeden van Roowen geleegen, alwaar fy fïg befchanftenjom
niet van den rijken Borgeren oovervallen te werden. Gelijk aan
de andere fijde, de rijke Bergers te Boomen ook vreefden, dat fy
van den uitgeweekenen, ende te gelijk van den geringBen , die nog in
der Steede gcbiceven waaren, oovenallen ende gedwongen fou-
den werden te lijden alle het gunt die fouden gelieven te doen.
Wcslialvcn de Borgemeeïiers ende de Raad van Roomen goed vonden
Menenius Agrippa derwaarts te fenden , om die geringe Borcrers t€
beweeeen, weder tot Romen tekeeren. Welke Agrippa van geringe
afkomfltjende daarom den geringen des te aangenamer zijnde, in
hare befchanfinge beleefdelik ontfangcn wier^, alwaar hy den ge'^
ringen volke ten opgemcklen einde, deefe Fahule rawelik voor-
droug.

„Ten tijden, als de Leeden des mcnfchelikcn lighaams norr foo
,, wel als nu niet 00 /er-een quamen, om een Menfch uit te maken,
„maar dat ydcr Lid fijn eigen Voornecmcn, Raad ende Taal had : fb

5, wierden (y allcmisnougd oover don Buik, fcggcnde, datA'LdIe
„voorden Buike (ovgcn, en voor hem mcc groten arbeidc denodice
5, fpijfcfouken moeiten, tcrv ijle iiy in het midden fijn ruft hiel ofte
„alle welluften genoot. Ende bcOooten (y onderling, dien Icu-
,,jen Buik niet langer te voeden: Sulks de Iland voortaan geene
^^fpijfj inden Monde lleeken, nog .!e iMond üic ontfangcn, nog de
„ Tanden die kauwen wilden, op dat i'y doordat middel den wejlde-
„ rigcn Buik betemmen fouden. Maar voelende en ficndc, dat (y hier

O o 3 door
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„ door niet min als de Buik , ten uiterften maager wierden en-

5, de uit-teerdenj Soo feiden die Leeden onderling, nu befef-

j,fen wy, dat yder lid des menfchelijken lighaaras, fijn eigen

5, dienft moet waarneemen j om het geheel te behouden ï ende

^dat wy den Buik niet meer voeden» als de Buik ons doed,

„met de Spijfe te verteeren ende in goed Bloed te verande-

„ren, als ook met dat bloed allen Leeden toe te fcnden.

Dusi feide haar Agrïppa, fal het met u gaan, ende met ons»

ten zy gy haaft wecder kecrd. Gy foi"g-vuldige ende arbeid-

faame Gemeente benyd de ruft, ende voragt de beefigheeden

dec Raads-hecren en Rijke Borgcren, daar gy door beftaan en uw
voedfel van trekken moet. Ende was alleen het verhaal deefer fahuic

foo krafcig in de gemoederen der geringe Borgeren» dat fyaan-

ftonds naar Romen keerden» alwaar fy onder een verdrougen,

dat de geringe Borgers voortaan a haare Voorftanders kiefen

fouden, om haar tcegen de onderdrukkingen der Borgermee-

fleren ende des Raads te moogen befchermen.t

Wat nu eigendlik de fin onfer Fabulb zy, meenen wy
onnodig te zijn, dat alhier eigendlik klaarder uit te drukken,

alfoo het felven genougfaam , met de Vïtleggïnge der Woorden in

der Fabule begreepen, voor aan is gefchicd.

a TrihoiQ! Plebis»

Eet9
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Een die met klein hejlag

Sijnleevm einden mag ^

Heeft meerfgen bladen dagy
Epfelden groot geklag^-

'y^tvrtitr e.xtauo -rm^s ft ncyervs uit

D
54* De SchilJp^d^ H^t^s, ende ^kvors.

E Schildpad W€l eer over hare traagheid van den Haa/e

befpot zijnde, l^ad, omdicfpotin het toekomende niec

meer onderworpen te zijn, eene wedding aangegaan met

dtn Haafey datfy, niet jeegcnftaande haare traagheid,

de felve reife eerder als hy, foude afleggen : waar op iy

ook.
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ook, fcer vrougopftaande en geftaadig voortgaande^de wed-

ding had gewonnen ; terwijle de Haasy op fijne fnelheid

betrouwende, laat opftond, ende ook onderwcege fijnen

tijd in derHerberge verfuimdcjom fijne lullen te verfadigen,

Ende daar en booven will de Schildpad ^ dat de Haftji

ook wel eer in haarc Vcrgadcringe rijpelikooverlegt heb-

bende, dat fy van Menfchcn, Honden, ende Grijp-voo-

gelen geduurig vervolgd wierden , Tonder fig te konnen

befi:hermen , ofte haare Vyandcn beleedigen j ende dat fy

daarom hadden beflooten , gelijkclik in eener diepc^poe-

Ie te fpringen, om aldus een eind van haar altijds be-

komnurlik leeven te maaken. Dog dat fy alle fierkelik

tQi-i dien einde derwaarts loopende, hadden gcfien, dac

de Kikyorjjen -i
haaren aanval vrcefende, alle waaren ge-

fprongen in den watere , om fig aldaar te verbergen. En-

de dat derhalvcn een der wijftc Haafen het felven opmer-

kende, had aangewcefen, dat hier leevendige Schepfi;:-

len waaren, die nog meer Vyanden, als fy hadden ; Jaa

dat die ook de Haajbi vreesden, en des niet te min haar le-

ven forgvuldiglik bewaarden , mettijdelik te vlugten naar

hunncy/^rlv^w, en fig aldaar te onthouden, tot dat die nood

00ver v/as. Dat fy Haafen^ fiielderdandc /./^^^'<?r/7//; zijn-

de, het felven ook beetcr doen konden. Gelijk die ScLi'.d^

-pad daar bcncevens will, dac de Haafen op dccfc vcr-

maningc hadden beflooten , voortaan ten belten dcsdoe-

nelik , hare Vyandcn te vermijden , en befprongca werden-

de ni hooien haar leeven te bergen: Endc dat het fclfdcn

haar lbo wel was gelukt, dat het geflagt der Hdofai tot

heeden toe in wecien was gebleeven.

Eindelik wift ook de Schndpad ^ dat fy fig in haarc

fchild verborgendc houdende, meenig-wervcn van Grijp-

voogelen , cade andere Vyandcn , aangegreepcn was ge-

weell.
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weeft j maar nooicverflonden had konnen werden, endc
dat fy derhaiven op haare Schild foo verliefd wasgeweeft,

dac andere Dieren neevens haar van Jupite:- ten gafte ge-

noodigd zijnde, alle andere derwaarts gegaan, ende fy

alleen ten huife geblecven was, met die verontfchuldigin-

ge , dac Oo/l Vk'eJ}^ V Huis beft was. Dac die verontfchul-

diging Jupiter ook foo wel had bevallen , dat hy haar des-

weegen had gcbooden , voortaan haar /:////j al tijds, ende
ook ooveralle, derwaarts fy begeerde, met figte dragen j

ten einde fy van geen e Gr iip-vogelen verflonden , ofte van
quaade Buuren gequollen foude werden.

Dit alles niet jeegenftaande, foo gebeurde daar naa,

dat fy de KikvorJJenXQn lande fecrfnel fprmgen , ende in

den waatere fcer fnel fwemmen fiende , waande die Teer

gelukkig, ende fig fclven feer ellendig te zijn, tot dat fy

bemerkte, hoe de Kik-vorffèn, des niet te min, ren lan-

de van feer vcele l^l- oud-voogden , ende ten waatere van
veele nog fnelder fwemmende Vi^ater^voogelen^ Slangen,

ende Viiïen, verraft ende verflonden wierden : als wanneer
fy ten regte oordeelde, feer gelukkig te fullen wcefen,
indien fy, naar den ftand, daar fy in was, fig wilde vou-
gen, fonder de (landen der andere Dieren te benijden
ofte te wenfchcn : ende derhaiven foo befloot fy, ende nam
ftandvaftelik voor, hare ize7inijje omtrend faaken die haar
eigen wel-weefen mogten betreffen , foo veele haar doe-

nelik was , voortaan cc vermeerderen , ende fig daar inal-

tijds naar de maate haarer wcetenfchap te draagen.

Uitlegging der Woorden.

Z^l/f^t Schild-Padden, hebben de Ouden yer-

[iaan^ tra^e dc^ yhjtïge ende arbeidjame Menfchen,

Pp Met
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Met HkSE-i^ y alte haaflige dog Ttel bereijie ende helee-

Jene Menfchen,

Met KiK-voKSSEN, *TQeren^ ende anderegering ofte

gemeen Foik,dathaa[tigo^fpringdende 'ppederhaaflduiKt.

WAnneermen opdcnveifchcidenaardder Menfchenagtncemd,

foo bevind men, dat eenige van dien gcfmnd in haare ligha-

melike beweegingen, ende ook Teer vaardig in alle hare gedagten

ofte oordeelen zijn: ende dat dek twee faken den fclven, alsook

anderen Menfchen, in den beginne altijds foo een groot behaa-

gengeeven, datfy, door opgemeld behaagen , gemeenelik wer-

den opgewekt, om hoogere ende grootere faaken, dan die fybe-

litten, ofte haar betaamen, te begeeren. Want oovcrmits foo-'

daanige hooge faaken niet dan by geluk, ende met onvcrdrierigc

forge ende gcduurigen arbeid plakten verkreegen te worden; en-

de dat die (tandvaftigheid felden by die vlugge lighaamcn ende^f-

[winde geeften ofte verftanden gevonden werden : Soo ilet men
ook veeltijds , dat fy door het groot gevoelen , welk fy van haare

eigene bequaamheeden hebben, fiaken onderneemen derven, die

fy door haai'e forgeloosheid , vcrfuim? endeafkeer van eencn ge-

Itaadigen arbeid, niet bereiken konnen. Als wanneer fy alle ha-

ren moed verliefcnde, ook haare uitwerkingen in het geheel ver-

brooken werden, ende fy niet alleen vcrmerken,dat fy beneeden

de trage Menfchen, die fy voormaals te verfmaden plagttn, behoor-

den geagt te werden; maar fig ook als dan inbeelden de allcr-ramp-

faaligfte onder alle de Menfchen des gantfen Aardboodems te zijn.

Daar en teegen bevind men> dat andere Menfchen, die traa^.

in haare lighaamelike beweegingen, ende ook in haare gedagten

ende oordeelen zijn, daardoor, foo byfig felven, als by andere

Menfchen, in fecr kleine agtinge weelende, niet derven grootc

ende hooge faaken, die haar fouden konnen ontichietcn, begee-

ren: ende dat fy daaiom trngtcnde naar mindere laakcn, die haar

betaamen, defelve allangs, endetreede voortrecde, met ecne foo

groote forgvuldigheid ende geilaadigen arbeid bejaagen, dat i'y

veeltijds hun oogwit bekoomen, ende als dan ecift bemerken,
dac
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dat het eind onfer werken , ende onfes leevens, waarelik alle on-
fe voorgaande werken , ende alle ons geheel leeven kroond ; als

meede van haar als dan eerft vermerkt werd , dat die vlugge ende
hoog-vliegende Menfchcn, die {y wel eer te benijden piagten»

felden haar oogwit bereikende, ende veeltijds een drouvig einde

maakende, waarelik niet gelukkiger als (y-i maar veel ongelukki-

ger zijn. Want dan vermcrken {y eerft , dat men fig waarelik ge-
lukkig maakt, wanneer men fijne gcdagtenniet foo fecr laat gaan
op het goed ^ dat een ander heeft, ende ons ontbreekt j als wel op
het gunt een ander derfd ende wy beficten. Ende infonderheid

bevinden (y als dan, dat men fig gelukkig maakt, wanneer men'

tragt, fig met fijn eigen lot te verheugen» ende Uil te leven, Ton-

der geduurig naar eenen anderen ftand te haaken.

Alle het welken wy meenen, door onfe daagelikfe erv;iaringc

omtrend ons eigen felvcn, ende andere enkelde Menfchen, fo®

bekend te weefen» dat ten dien einde geene aanwijfinge vereift

werd. Miar wel diend hier aangeweefen te werden, dat hetfelf-

de onderfchcid ook in gchecle Volkeren gevonden werd : Namelik,
wanneer wy de grove lighamen ende de trage verftanden der Duit'

fen aanmerken, cndc die vergelijken met de vlugge lighaamen ende
gcfwinde oordeelen der Francoifen ; foo behaagd ons in den begin-
ne een Fransman altijds meer als een Duitfert: Maar als wy daar na
rijper oovcrleggcn , wie van beiden in den geheelen loope fijnes

leevens, meer goeds ofte quaads, baat ofte fchaade, gemak ofte

ongemak , fig felven ende den gantfen menfirhelijken geflagte aan-
deed : Ende wie van beiden by gevolge door fijne eigene deugd
ofte fchuld, met meer gcnougen ofte misnougen, fijn leven be-
hoorde te eindigen j Soo meenen wy, dat de prijs van dien den
Iramoifen niet behoorde te werden gegeeven.

Immers fien wy,dat de Volkeren van Europa, die traag in hare bcwce-
gingen en gedagten zijii gewecfl-, als Grieken, Komcinah Schieten, Celten,

Duiifen^&c, Rcpublikfe Regecringcn , ten voordeele der gemeene

ÏHgefeetenen , hebben opgcrcgt ,cnde aller-langft behouden hebben,
terwijle andere vlugge Volkeren enfecrfchrandere Verftandenjtot ee-

nc Monarchale Regeeringeymecü. altijds ten voordeele van eenen Menfcheycn

ter ondcrdrukkinge aller Onderdanen ftrekt,vervalIon zijn. Gelijk

wy nog heeden fien, datdefchrandcrftebev.'ooners van geheel italien

Pp 2 haare
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hnare gemeene Vr;heid verlooren hebben , terwijlcn die grove r?»

netianen ende Genueeferiy als ook die trage Swttfers de felve beh(/U-

den. Gelijk \vy mcede ficn , dat geenc Volkeren in geheel Europa

met eene Ivvaardere jl^^v^jw onder en e Monarchale Rcgcerings

v/erden gedrukt, als de vlugge Irancoiferiy terwijle die trage D«/f-

fen, indien niet alle, immers ten meeften deele, hare gemeene Vrj»

hetd naar liele ende lighame, kloukmoedigcr befchcrmen.

Derhalven leerd ons declc Faüul, d^t de Schildpad, dat is de

traacre, neederige, ende in Vryheid lecvende Mcnlchen, veel ge-

lukkiger zijn als de gefwinde Hafat, dutis, fecr vlugge ende hoog-

hertige Mcnfchen, die veeltijds van haare Vyandcn gedood, ofte

als de hoog-lpringendc Ktkyor'jfen , van haare eigene Koningen en-

de Vorften verflonden werden.

T>tf
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©/> op goed* Ouders h ^verbolgen^

Moet haafi4en Beul of't Kalfs-vel volgem

^keritu> , TtüTLJit , gui Juus c/j£jateftr:

Terfèauittir ^Detis £taj:uLz. ut ^arerUes

55. Dq Schaapen cnicVerkens^ methaare
Wazt-hondm,

^Etk(^rQ Schaapen tndo Verkens y hebbende eenen en-
*^de den felven Herder ^ die haar met aard- ofte fteen-
worpen, als ook met fwetp- endc ftok-flangen by een te
houden, te verweiden, cnde door die middelen onder-

Pp 3
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wijle tegen de Wolven te befchcrmen plagt : Soo gebeurde
haar, dat die Herder fchielik quam te fierven. Sulks de

allerwijfte Schaapen aanlionds in der gf meene Vergaade-

ringe voordroegen , dat fy alle indagtig waaren de onge-

makken ende quaalen, die fy geduurende de forge ende

opfigt haares oovcrleeden Herders onderworpen waaren

geweeftj ende datalfoo die des niet te min een fccri^otd

Herder was gcwecft, fy derhalven met feer goede reeden

mogren bcfluiten , dat felfs de aller-befte Herders haare

Alelk daageliks aftappen , by geleegendheid hare laol af-

fchecren, ende, om haar noodig voed fel te vinden jfom-

tijds ecnige Schaapen, ende veeltijds de anderfins vrugte-

loofe yèrkens, dooden fouden i ende vougden die ^^ijfe

Schaapen daar by , dat het derhalven raadfaamer was

,

ter gemeener befcherminge tegen de IVolven^ te gebrui-

ken feekere kloukc IVagt-honden , die nog Schaaprn nog-

te P^erJ^ens j tot haare fpijfe te dooden plagten ; ende die

geen er fchaapen ijuolle tot haare kleedinge nodig hadden ,

maar alleen Melk voor hare fpijfe en drank van den Scha-

pen bedingen fouden .• tcrwijlc fy Schaapen ende l'erkuis

van flijk- ende aard- ofte fleen-worpen, als ook van fweep-

ende ftok-flaagen vry weefen, ende niet dan met bn^en

geregeerd werden fouden

Welke voorflag allen Schapen ende ook denix-z/w^w wel

gevallende , en die IVagi-honden die opfigt coverden Scha-

pen en Swijnen aan necmende , als ook voor der felven heil

wel forgende; Soo nam die i<^udde in alle weelde toe, ende

inlbn<lcrheid vermeenigvuldigden de Schapen-, alfoo die

fig naar alle goede ordren der Warri-honden dfaagcnde,

geen der felven van den Wolven gegcctcn wicrd. Maar

de VftYkens S\^ïAt dat de H$nden nog Haf nog fweep had-

den^
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den, wentelden fig veeltijds in den flijke, ende weide-

den wijds ende fijds, niet jeegenftaande het éfaffln der

Honden y ende haare vermaaningen , dat fy fcx) doende,
haar niet teegen de wolven (ouden kennen befcber-

men.
Deefe trouwe wagt'honden fig dus veragt flende van

die geenen , welke weinig ofte gants niet tot haar onder»

houd verfchafteden , leiden de faak oover met de niet min
gehoorfaame als veel contribueerende Schaapen , ende
wierd van alle de felven goed gevonden , dat de Honden
haare opgedraagene Magt fouden oufFenen, met de onge*

hoorfame Verkens te bedwingenjende met aan den |<lei*

nen de ftrafFc te beginnen. Sulks de wagi^honden daar

naa eenige Biggen liende verre af weiden, A^ïv felven

geboóden, by der K^idde £v^ te vervougen 5 waar,op die

Big^qe?2 antwüordeden, dat fy nog eenige Aard-aakers uit-

graaven ende eecen wilden, eer fy fig van daar naar der

geheele Kudde begecven fouden. ',

De Honden dccfe onbe(chaamdeongehoorfaamheiddcr
kiemen ooverdenkenden , oordeelden, dat ïj behoudens
Eere ende Eed, in deefen gevalle niet konden ftille ftaan ;

weshalven fy wijders gefegt hebbende, dat fy haar, by
gebrecke van aanftonds voort te gaan , daar toe fouden
dwingen: Soo waaren die Biggen wel foo ftout, haar toe
tefnaauwen : ,^ Gy fiet dat de groote Verkens dageliks veel

„ wijder van der Kudde af gaan weiden , om arger te

„ doen als wy kleine Biggen , fulks indien gy oover onft
„ kleinigheeden uwen moed op ons wild koelen , ^x\^^

„de Gnooten onbedwongen laatcn , gy doen fult als de
jjwreede Havikken y die de fchaadelijke Arenden ende
w Wouwen voor by te vliegen , om de onnoofele Dui-

ven
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9yven te oovervallen en de te verflindcn , gewoon
„zijn.

> Welke woorden voor den ÏVagt-honden onlijdelik wee*

fenÜè, loo greep yder van dien een B^^ge t>y den ooren,

om die naar de Kudde te fleepen, fulks de Bfzg^n alle

tegel-ijk niet min kreeten , dan ofmen haar de keele had af

gefteeken.' EndeaUooeenige -L^r^^/JT^^»^ Slagtcrs^amh^^t

oogwitte bereiken , fig altijds, dog bedektelik omrrend
die Kudde gehouden hadden , foo wilden d^ic nu niet ver-

Ihimèn , dit vier van ongchoorfaaraheid aan te blaafen,

om her felven toe een volkoomen oproer te doen uit-

berflen : in gevolge van het welken fy aanftonds de groo-

te A'^ri^^?;'^ beliepen , ende foodaanig willen op te hit-

(en, dat fy al knorrende naar die JVagt^honden draafden,

ende met haare fchrikkelijke yerkens-tandtn , fonder

naar cenige reedenen , die de Honden van haar doen
gaavcn , te willen hooren , haar aanftonds verfcheur-

dcn, onder dien Lak, dat het Verraaders waaren.

Weshaiven opgemelde Siagters uirgewrogt hebbende

het gunt (y voor hadden, naamentlik die Kudde onc-

fteld, fonder //^r^^r, ende, fonder /^^;^r-/?ö«ó^;; te fien,

fig £lven in het geheel daar van Meejlers maakten 5 en-

de voortaan de grootfte ende vetfte Schaapen endc/^r-

kens y niet alleen tot haar noodig voedfel gebruikten,

maar ook Haar vlees ende vagt ten meeden pnjle verkof-

ten, om met die Penningen, daar van koomende, in

alle ooverdaad, weelde ende welluften te Iceven. Sulks

die Slagters voortaan geene Schaaptn ende l erkcnsy dan

alleen ten Siagtbanke, voededen ende aanfokten.

Uitleg-
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Uitlegging der Woorden.

xjA/T^^ Schaapen, hebbende Ouden vèrlfaan,

gegoede Inge/eetenen y door Ti^iens Schattingen

Landen ende Steeden befebermd Tiperden»

Met V E K K E M s , armey wreeyeligCy ende arbeidende

Ingefeetenen,

Met Verborgene Slagters, aanfienelïjke behouftige

Ingefeetenen , die door Oproeren te yerlvekken , iu

der ^geer'mge Van Landen ofte Steeden tragten te

geraaken.

De andere Woorden deefer F a b u l e "Vereijfen geene uit-

legginge.

MEnfchen , die van gegoede Ouderen gebooren zijn , werden
gemeenelik foodaanig opgebragt, dat fy door onderwijfin-

ge, leefcn van goede Bouken, bercifen van vreemde Landen,
ende ommegaan met veclcrlei flag van Menfchen, niet alleen
'kcnnifle krijgen van die Saakcn, waar door den kofl gewonnen
^verd, maar ook van den loope des Weerelds, ende van der Re-
geeringc, i'i het byfonder der Landen en Steeden, daar {y gebooren
zijn, ofte woonen. Namentlik fy Iccrcn, voorfoo veel de Menfchen
aangaat, hoe haare Meerdere^ haarc Gelijken, ende ha:ivc Minderen
gefind ende ge aard zijn. Ende bevinden cpgemelde gegoede
Menfchen, dat dlc Meerdere haar ter befchcrminge van Landen enJe
Steeden, la ften opleggen, fchatccn ende fcheercn, alsook, dat fy aan
haan gelijken veeltijds ietwcsvanhet haren moeten toegeven, indien
^yin rulle willen leven, ende met geene Dingtalen gequoilcn zijn.

Ende bevinden eindelik de gegoede Menfchen , dat de arme Mm-

Q,q deren



^06 De Schapetij Vcrkens, ^c,

deren y de gegoede Magteloofeiiy in wiens dienft fy gebruikt werden,

ofte met welken fy ietwes anders gemeens hebben , gjduurig

bedriegen» ende verkorten derven j omdat vanhaar by Pleidojen

nietwcstchalenis. Ende bevinden die ook eindehk , dat alles gaat

volgens het fpreekvvoord : Six c'wcq geefd niet, Deus as heeft niet,

Oaatre trots moet geven, om Stx cmcq ende Deus as te doen leven.

Dit aldus geftL^d zijnde in de aller-vreedfaamfte tijden, foo

hebben daar en boven in tijden van oorloge , ende infonderhcid

van offtand ofte oproer der geringe Ingefeetenen,tecgen den Re-

geerderen van Landen ofre Steeden, de gegoede magcelofe Inge-

feetenen nietwes anders te verwagten , dan dat fy de ballen ful-

len moeten betaalen > daar de anderen meede fullen fpeelcn,

ofte fpeelen , ende gcfpeeld hebben. Namentiik , dat fy door

ende geduurende die twillen ofte oorloogen, feer gcfchac ende

gefchoorcn, ofte geplonderd, ende inhet geheel van hare goe-

deren beroofd fullen werden.

Ende vermits opgemelde gegoede Jngefeetenen deefe quaalen

voorfien, ende vreelenj foo vougen fy figgemeenelik met groo-

te Reedenen feer gaarne naar de geleegendheid der Hiakenj en-

de der Regeeringe , welke ten hunnen tijde in wecfen is,

wenfchende ruft ende vreede in haare daagen te moogcn ge-

nieten, ende fchrikkende booven allen, voor den Opftund ende

Oproer der Oagegoeden, tegen der Kegeermge, ofte tegen den Re-

geerderen hunnes Vaderlands , ende der Landen ofte Steeden, waar

in fy woonen.

De Ongegoeden daar en teegen, zijn meeft tweederlei , naa-

mentlik of van ongegoede ouderen gebooren , of wel felfs door een

ontugtig leeven tot arremocde geraakt. Waar van de cerfien ge-

meenehk dienftbare Menfchen zijn, ende geene kennifle ter wereld

hebben, dan van een Ambagt om den koft te winnen , zijnde

Voorts van een feer ontugtig leeven, dom > laat-dunkende, on-

geftaadig, ende foo dol driftig in alle het gunt fy voornetracn,

dat fy, geduurende die drift, naar geene Kjad ofcc Rcidcmn wil-

len ofte konncn luifteren. Ende oovermits fy , felfs buiten

dien drift zijnde j weetcn dat rijke Menfchen haar in Rcgtcn be-

trekkende, goed naar quaad geld werpen fouden , ende dat de

SchQHtfti) mQ(^ï gcli-als bloed gierig zijnd:» van h;ur niet trek»

ken
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kcw konnen: Soo zijn fy gemcenelik feer gereed ende ftout, om
die gegoede Magteloofen te verongelijken , ofte haar eenig ftraf-

baar geweld aan te doen. Gelijk opgemdde ongegoede Ingefeete-

nen feer ligtelik bemerken, dat fy door ooreloogen ende Oproe-

ren teegen der Regeeringe, geene goederen verliefen, maar hare
bequaamheid om te dienen j Konfi, Ambdgt ende Handen, feer ligtelik

in andere Landen, om aldaar ook naar hare oude wijfe te leven, 00-
verbrengen konnen, ende dat

fy daar en boven , geduurende het Op-
roer, 'm eenen feergrooten getaale ftrafFeloos ende onbekend , fou-
den weefen: Ende derhalven foo zijn de felven ookaltijds gereed
ende geneegen tot die Opro»ren.

Sulks> wanneei" daar nog by komen eenigey«^^>'^ voorvaüe» derRe-
publikc, de andere aanfienelike dog ongegoede Ingefeetenen : nament-
lik alle Spil-penningen, die door een ooverdadiff, vuil ende ontiigtig

leven in fchulden flecken, ofte tot die arremoede geraakt zijn, als dan
nietplagtente verfuimcn, die andere domme Menfchen onder der
hand tot Opftand teegen de wettige Regenten aan te hitfen , en-
de indien de felve Oproertnakers de ooverhand behouden , de Re-
geerders tedooden ofte te verwerpen, om fig in der felven plaat-

fcn te dringen, ende door dat middel lig niet alleen van de wel-
verdiende Straffen te beviijden, maar ook hare verdorvene Huis-
faaken ten laftc der gegoede Ingefeetenen te herftellen.

De waarheid van het welken, voor foo veele het den gemee-
nen mcnfchelijken ommegang raakt j door onfe daagclikfe ervaa-

rendheid werd bevcftigd j ende voor foo veele het de gemeene
Regeeringe ofte Oproeren daar teegen, aangaat, is onnoodig , daar

van eenige exempelen by te brengen, alfoode Hijiorien aller Lan-
den ende Steeden daar meedc vervuld zijn. Dog indien de Lee-

fers des niet te min eenige begceren, foo behouven fy maar te ge-
denken, door wien ende hoe in den Jaare 1672. ende 1Ó75. bin-

nen de Vereenigde NeederUnden f die Oproeren teegen de irettige Re-

genten van dien aangcfteekcn , uitgevoerd, ende ge-eindigd zijn.

Ende alle het felven wel ooverdagt hebbende, foo fullcn fygroo-

tc reedenen vinden, om fig te verwonderen, hoe de Regenten
cenigcr Steeden aldaar feedert die tijden, ende als nu nog kon-

nen goedvinden, tot Schmtercn haarer Steeden aan te neemen, gants

Qq 2 ongc-
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ongegoden ende onhefoldigde Ingefeetenen, nademaal die aldus gelijk

de oude Verk^ns onfer F a b u l e , tanden in hare monde») gckrcegcn

hebbende , ofte uit üir felfs , ofte uit aanhitfingen ecniger herrs- •

fugtige endc door ontugt ofte quaad leeven behouftig gevorde-

ne Ingcfectenen, altijds tot plonderinge dcv gegoede Ing^ïeer.enen

,

ende tot Oproeren teegen de wettige Regenten te veroorfaaken raag-

tig , ende ook ^^eneegen fullen wecfcn.

Wilt nu wijders de eigendlijke fi.i deefcf Fabui^e, ende de

Lfering van dien zy, konncn de aandagtige Lee[ers ligcclik bemer-

ken, ende is dcrhalven onnodig hier gefegr.

Een
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^'g»-gC^&^ SJég 8JfeS &J&SS^8^&j^ i:»a£j^&^8^^ £pyj SJCcg fet^]£^'^M^i &>;<8&j^lr^

Een wijs Man laat Jïg maar eenmaal bedriegen.

j/tnus al l^tJem non, his ojfenJtt eundenv

.

56. De Eefd fonder Herjfenen ende Ooren»

E En Eefely die in het draagen van fwaarc laden , fij-

nen /i/^éT^ cenen langen tijd veelc goede ende groo-

te dienden gedaan had , wierd een maai Iwaarder als ge-

meen belaaden, fulks hy aan eener Sceene, die in fijnen

wcege lag, füodanig itronkeldc, dat hy gnder fijnen lade
•

' : Q^ 3 ter
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ter needer viel, ende fijn ondankbaare Heer toeloopen-

de, hem met vede ftokflaagen deedc rijfen, welke harde

llaagen door de groote fmerrc foo diepe indrukfelen in

des Eefels herfïènen maakten , dat hy feedert dien tijd om-
trend dien Steene nooit quam, fonder daar aan te geden-

ken , cnde fig foo voorfigtig te draagen , dat hy niet meer
aan denfelven Steene quam te ftooten j maar veroorfaak-

ten daar en boven die harde ftokflaagen, dachy eindelik

van fijnen Heere fcheidende, fig in eenen Woude begaf,

alwaar hy een geruimen tijd feer ftillekens geleefd heb-

bende, het gebeurde, dat de Leew fiek wierd, ende by-

cen riep alle de voornaamftc bloedgierige Dieren , op dat

die eenig genees-middel voor hem fouden uitvinden: cïi'

de terwijle geen der opgemelde 'Dieren eenig genees-mid-

del wift , feide de Vos , dat de ooren ende herjjenen eencs

Eejèis ^ naar de regulen der Genees-konfte bereid zijnde,

wonderlik goed waaren, om den Lceijue fijne voorgaan-

de fterktc te doen verkrijgen. Waarom de Lee-ju den

VoJJc laft gaf, den Eefel ten Hoove, ende in fijnen ge-

welde te lokken

Sulks dc Fos naar het Woud ging, ende den Ecfele al-

dus aanfprak; ,, Uwe groote /iT/^;^, tnidruftige VQiWdarc^ ~

jjlijke St^m, groot geduld omtrend het draagen van al-

i, lerlei ongemakken, ende uwe matigheid in fpijfe ende

„drank, als mcedc infonderheid uwe groote 'ji-ijshcid

^

„volgens welke gydie al te ondankbaare Menfchen hebt

„verlaaten, om ftillekens in dit Woud te leeven , heb-

„bcn u by de wilde THenn foo vermaard gemaakt, dac

3, het lof van dien is gekoomen ter ooren des Lie-j::s , Ko-
„ning aller vier-voetigc Dieren, ende is die derhalven

„genccgen, u tot fijnen opperften "Diencr van Staat te

gebrui-
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j> gebruiken. Ende vermits gy deefe uwe groote deug-

„den niet moogt verbergen, maar die ten voordeele al-

hier vier-voetige Dieren, waar van gy een zijt, gebrui-

,, ken moet i Soogaa gy, mijn goe^e yriend ^ metmy,
,,ik fal u feer trouwelik ten Hove leiden. De Eefel dee-

fe fchoone woorden geloovende, gingj ende wierd ge*

leid tot den Leewe^ die als toen fijne Pooten, om den
Eefel te grijpen , uitgeftrekt hebbende, fig foo fwak be-

vond , dat hy niet door (laan . ende hem rot fig trekken

konde. Sulks de Eefei ontfpringende, weeder tot fijn

Woud keerde 5 tervvijle de Leew uit vreefe dat fijne on-
magt ende te gelijk fijne voorgenoomene wreedheid, al-

len onnoofclen Dieren bekend fouden worden, feerdrou-

vig ende firhaamrood zijnde, oover dat mislukken, fig

nogtans verfeekerde, alle fijne behaalde fchande, door
vermeerderinge van magt ofte fterkte , indien hem die

gebeurde, ende ook anderfins niet te konnen doen ver-

dwijnen. Waarom hy ook den felfden Vos bad, ander-

maal den Eefel te gaan bekailen , ende ten Hoove te ge-
leiden,

Waar op hoewel de Vos antvvoorde, gants teegen den
aard der Eefelen te weefen , twee maaien teegen den fel-

ven Steen te ftooten , hy nogtans verhoopte , onder fchijn

van l^nendfchap^ met diere Eeden beveiligd, dcefen on-
noofelen te fullen konnen verleiden, naademaal men al-

foo, wel veel wijfere Dieren had konnen bedriegen > Sulks

hy dit Gcfandfchap ondernam , tot den Etfele ging, en-

de hem aldus toefprak : „ Voorwaar uwe al te groote vree-

iifi ende tchigtigheid toond wel, dat gy gewoon zijt by
„ondankbaare Boerm^ ofte in fVoiiden^ maar niet ten

„Hoove onder de aller-belecflle ende hcuflx: Dieren te

„ Iccven

;
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„ leeven : Want onfe Koning oover uwe komfte foo vcf^

3,blijd is gcweell , dat hy als by naaft uit fig felven wee-

5,fende, u op het aller-vriendelijkfteende met xic, mecfte

„teekenen van liefde heeft willen om-armen, ende nog

,j wil , Tonder eenige gedagten te hebben , u in het min-

5, den te befchaadigen : Dit heefc hy my heiUgitk gef'-jLco-

,, rf?2,cndeiweer ik dit ook uvan fijnent wegen j mydaar

.y,en booven voor het naarkoomen deefes, ten Borge en-

^^óiQ Tonde (lellende: keer dtrhalven, m\)n iieve ^ met

„my naar den Leewe. Door welke woorden de Eefel

bewoogen wierd , weeder tot den Leeuje te gaan , die

hem als toen foo feeker nam , dat hy hem gegrcepen

,

ende gedood hebbende, den Vofje in een byfonder Ver-

trek oover gaf, om aldaar van de ocren ende herjjenen het

bewufl: genees-middel te bereiden.

Maar de Vos ooverdenkende dat het beeter was , door

die foo ongemeen heilfaame middelen, fig felfs als een

ander te fterkcn, at dat kookfel felfs op , ende ging den

Leewe als een wonder verhaaJen , dat hy in den Ee/eld

gants gccne Herjfncn^ ende wel lange groove, maar gee-

ne opregt hoorende Oorm gevonden had. Het welk als

de Letisü niet konde gelooven, de t^os efter betoonde

waarhaftig te zijn , met dcefe aanmerk-waardige woor-

den : „ Voorwaar , indien fdeefe Eefèl een rcgt E>fels

„geftel, daar hcrflenen ende bequame ooren aan waren,

j^hadde gehad, om felfs te konnen bedenken, of^e van

„ anderen te hooren , wat hem goed ofte quaad ware , hy
„foude nooit , teegen den aard van alle gemeene Ecfe-

%'ilen^ ten tweeden maale aan den felven ileen gcftooten,

5, ende fig laatcn bewccgen hebbeu, weeder ten Hove te

5, koomcn, daar hy eenmaal den dooden-dans ontfpron-

gen
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„gen was. Ende oovermits hy hogtans alle het voormel-

3, den gedaan heeft: foo is immers kennelik, dat hy in

j, allen deelen geen opregte Eefèl is geweeft , maar dat

j) hem feekerlik eenige voornaame deelen ofte innerlijke

„Iceden, moeten hebben ontbrooken.

Uitlegging der Woorden.

A/f^t den E E s E L E , die niet twee maaien oovcr

den fdvcn Steen floot, hebl^en ^^ Ouden V^r-

fiaa?i ende aangemerkt^ een Menfch^ "Voorfoo Veel

hy Ughameïtk » ende fonder eene reedelike Siele^ he^

gaafd IS.

Met den E e s e l e , die ten tweeden ma^ile fig laat

verleiden, Eenyoudlge Menfchen^ dieJtg door loofe

ende fchrandere , te jneermaalen laaten bedriegen ende

>erletden.

Met H E R 3 s E N E N he^aafd te ^tjn , hebhen de O uden
hier yerjlaan^ M'enfchen die bequaam ^ijn om uit haar
ei^en feben te bedenken , alle hetgunt haar noodig ofte

nut is.

Met O o R E N begaafd te ^tjn^ hebbenfy Ver/iaan , Men-
jchen die bequaam :^yn^ om Van anderen onderrigt en»

de geraaden te werden,

1 NJiendelighamen der MenCchcn gecnc beftfeegmgcn hadden, danA die nmerUk^onüain uit de opkookinécn onfcs bloeds in den hertf, ofte
driften des felven naar alle andere deelen onfes lighaams,cndc wel in-

R r
"

fon-
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fonderheid met het dunden van diente drijven naar de Herjfetten, ende

daar van daan in alle onfe feenuwen ende fpieren: ofwel, indien

onfe Hghaamcn daar en booven geene bevvecgingen hadden , dan

die uiterlik ontdaan van de vooriperpfeUn onfer vijT finnen, naar on-

fe HerfTenen , ende daar van daan naar ons hert , ende naar alle on-

fe andere leedenj Soo fouden wy bevinden, dat faak^n, die on-

fe lighaamen feer gefmert ende befchaadigd hadden, ookmidde-

ler wijle foo diepe indrukfelcn in onfe heidenen fouden hebben

gemaal<:t, dat diergelijkefiaken daar naa ons voorkoomcnde, al-

tijdsdoor ons gefchowd ende vermijd fouden werden: tot dat al-

langs> het fy door ksnft okcgevfcld , eenig ander daar teegen drij-

dend indrukfel , in onfe Herflenen veroorfaakt wierde. Ende is

dit het gunt men in paarden ofte honden noemd fchïgtïg enJe ongeleerd,

ofte wel hereeden ende geleerd te zijn. Gelijk men op dien gronde

ook fegt, dat een Ee[el dg niet meer dan eene maal aan den felf-

den deen plagt te dooten.

Endeoovermitsde Menfchen, boven opgemelde ftt/^wtotdeligr

hamelike heweegtngen der Beeften, bedtten eene reedelike siel^ die oordee-

len kan en ook in der daad oordeeld van alle, inlonderhcid fchadelike

ende fmertelike beweegingen , die op ende in onfe ligliamen ver-

oorfaakt werden, ende dat die Ged,tgten ofte Oordetien te faamcn,

ook wel fecr diepe indrukfclen in onfe Herfll-nen maken, foo plee-

gen wy voortaan dif; ende diergelijke fchaaJclijke Saakcn, forg-

vuldig ende dandvadig te vermijden. Sulks foodanigc Menfchen,

welke des niet jcegenllaande, dg in de felfJe fecr gewigtige faa-

ken twee maaien laatcn verleiden, in deeler Fabule ten reg-

tc- Ef/f/f fonder Herjfcnvn ende fonder Ooren genaamd werden. En-
de is derhalven onnoodig, de forgcn der Menfchen, die goede

Herdenen ende Ooren hebben, in deefen meer op te wekken.

Maar is voorwaai'wel dubbeld bcdraffens waardig» dat de fmcr-

ten ende fchaaden, die wy andere Menfchen den, ofte hebben

den lijden jende die wy hooren ofte leefcn, dat. andere Menfchen.

lijden ofte geleeden hebben, ons niet opwekken, om foo diepe

indrukfelen in onfe Hetjfencn ende Geheugenijfe te maaken , dat v/y

de felve voordeden uit die fagte fpicgelen van audcrer Menfchen

-quaaltnj.Als uit oofe eigene drouve ervaarendheid koiinen trek-

kend
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ken. Warirom ook de Dwaafin nietwes leereii; dan met eigene

fchaade ofce fchande, ende dat het daar en teegen een feer vp^i

Menfch te agten is,dicdooreenes anderen Mans gevaar fijne wijs-

heid vermeerderd heeft > gelijk met der waarheid daar ook by
gevougd werd, dat de Divaafm akijds eride oever alle (bo veele^

ende dcW^fe foo weinige zijn, dat de Weereld door die weinig^u
niet gebeeterd , raaar in weeder-wille der felven , door de groo-
te meenigte der Dwaafen, altijds in den felven ftande gehouden
werd. *

Het welk alfoo yder van ons daageliks in ons felven , ende ook
cmtrcnd andere Menfchen,in hec byfonder bevind , geen bewijs

vereift. Maarfal niet ondienftig zijn aan te wijfen, dat het felf-

den ook by naaft altijds by verfaamde Menfchen, dat is, in gcheelc
Volleren, bevonden werd waarhaftig te weefen. Namcntlik, hoc
meenig maaien zijn de 'B.ameinen y als ook de R^wi, wel eer door ha-

re Keffers geplaagd, ende daar van ontflaagen geworden zijnde,

t'clkens door het eigen Interejl óer Boofen , ende der Dwaafen Ver-

.^eetelheid, weederom tot die fchrikkelijkc Eenhoofdige Regeeringe ver-

vallen. Ende omtotonfe Landen tekeeren. Hoe meenig maaien

hebben onfc Graven van Holland, de gemeene VryWid der Bedelen^

der alinge Gemeenten ende der Regenten onfer Landen ende Steeden

vertreeden , ende cenige deugdfaamftc ofte kloukmoedigfte van
dien, daar en booven door den Hoove ende fchijn van Juflitie^

lijf ende goed doen verliefen, eer dat onfe laatfte Graaf in den Ja-
re 15S1. afgefwooren heeft konnen werden. Ende hoe wy daar

naa in de Vereenigde Neederlanden omtrend denjaaren 1583,
158Ó. i<$i8. 1650. 1672. gevaarcn zijn , foude ten deele te lang
zijn om hier te verhaalen , ende moet ook ten deele door eene
plcgtiglik afgekondigde Vergeetelheidi ongcrotvd blijven. Sulkswy
dit fullen befluitcn, met te feggen, dat het eigen Interejl ^ ende
het groot getal der Dtpaafe l^ak^omelingen , in het gemeen magtig
genougis, om temaken, dat fy fig niet fpiegclen aan de gruwe-
len, die hunnen onnoofelen Voorfaaten zijn oover gckoomen, om
fig daar van te wagten.

Rr J Sulks

* Pericul» alterim quifapit iltef/tpit. Stulmum infiuitui eji numerus,
experientia Stulmum magijlni'
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Sulks deeigendlijkcfindeefer Fabule is, ons op te wekken,

dat wy alle fliakcn , daar ons aangelecgen is, by ons fclven wel cc

ondeifüukeii, cndcdaar oover met andere Mcnlchen raad te plee-

gen, als ook on^c goede bejlunen daar omtrcnd gemaakt, fecrdiep in

onfc geheugemjfe te drukken behoorden , ofte dat wy ten minften den

raad van andere Menfchen oratrenddie faken moeten hooren. Ofte

dat wy anders fins waaielik wel dubbclJ, dat is den aller-plomp-

üen Omtt* ende Üerjfenhefen Eefelen gelijk zijn.

J>e
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2)^ Groote Dieven ^ie met ^oud en perlen brallen y
Gewoon ztjn door een Strop de kleinen te doen vallen,-

jya-t ventam corvts vexac centra, columèas

.

5^7. De Spinnen, Fileren, ende SwaluTiren.

T"\ E Spinnen vertoonden wel eer den yiiegen ende den
*-^ S'-Ji'aiuweny dat alles ten nutte der Menfchen gefcha-

pen zijnde, ook het gemetne bejtin der Menfchen op het
aller* forgvuldigften van alle Dieren, ende infonderhcid
van haar, die meefl: by arme Menfchen woonden, be-

hoorde te werden behertigd ; ende dat in teegendeel van

dkavQcl vliegend Gedierte, de Kamers der iV/É'?^/;^^/ met
R. r 3 drek
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drek vuil maakten, de Kleederen met motten vervuldcD»

de Spijfen met Maajen verteerden , ende ook den aller-

beftcn drank, door fig daar in gulfiglik te verdrinken,

befoedelden. Weshalven opgcmelde Spinnen verbooden,

op verbeurte van lijf ende goed , dac geen vliegend Gtdier-

/tf , hoedaanig het ook waare, voortaan in de Huifen der.

Menfchen hadde te vliegen. Ende omdeefe haare u>y^/-

m/ te bekrafcigen , fponnen fy aanftonds voor alle Deu-
ren ende Venfteren der Meiifchen, feer konftiee fijne

IVdben , welke van de VCugen niet gefien , ofte loo wei-

nig geagt wierden , dat fy des niet te min in de Huifen

tragtende te vliegen , in de [K/'^fw verwarden , ende ook
bleeven hangen, tot dat de Spinnerjy onder fchijn van

weegenshet oovertreeden der afgekondigde wette?:^ goed
Regt te doen , die ytregen doodeden , ende fig met den

Vleesfe ofte den Bloede der felyen, lekkerlik ende co-

vervloediglik voededen.

Het welk den vliegen in het gemeen foodaanig ver-

droot j dat fy eenen uit den haarcn , als een Gcfant tot

den S'Jiuiluiz'en ,fchikten, die haar aldus toefprak : „De
„vuile ende vergiftige Spimim veinfcn in haare Wetten
,, feer te yveren voor den welftande aller, ende byfonder-

,5 lik der arme Menfchen , daar fy in teegendeel met de

„felve Wetten nietvves beoogen, dan onder dien fchoo-

53 nen fchijn fig met onfer ellendigen Vlees ende Bloed te

3,verfaadigen. Ende oovermits fy dus doende, ende ons

„füo bedriegelik vertecrende , ook merkclik uw voedfcl

„verminderen, ende voorneemens zijn, u dus verfwakt

„hebbende, haare Webben lbo fterk ende hoog te wee-

„ven ende te fpinnen, dat fy ook daar in u vangen,

,,dooden, ende verflinden fullen, daar gy nogtansop-

3jregte Bcminners der Menfchen, ende altijds feer goede
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„Gebuuren der felven zijt ; Soo keeren wy ons gcernc
„tot 11, want voorwaar, indien wy geringe Dierkens

„ onfe vrye natureüjke vlugt niet mogen behouden , maar
,, in vreefe moeten leeven, van door andere Dieren ver-

,,flonden te worden, het fal ons veel draageHjker wce-
„fen, vaneenen foet-fingenden Beminner der Menfchen
„alleen, als van u, ende daar en booven ook van die

iyvu/ie cndc Menfchen vcrgifcende fchijn-heiligc Spinnen

„vervolgd te werden. Doe derhalven u, ende ons dat

,, goeden, van de Wetten, welke de Spinnen foo welte-

,^ gen u als tegen ons gemaakt hebben , te verbreeken

,

^^endeoover alle door hare gefpanne Webben te vliegen.

Welke reedenen de Suvaluwmy als met ha.3.r e/genlnUre/i

00ver een koomende^ wclbefeften , ende daar en bov^en fbo
qualik namen, dat de Spinnen haare vrye vlugt hadden
derven met Wetten bcpaalen , dat fy van dien tijde aan
alle Spinne-webbcn met haare vlugt braaken , de Spin--

nen felfs verjoegen , ende de geheele Et n-hoofdi^e Regee-

ring ofre Repubtik der weinige Spimie^koppen vernietigden*

Uitlegging der Woorden,

^/f^^ ^^ Menschen hebben de Ouden *verfiaan:,

<-yy*^ Salus Populi, het gemeen 'duel-vaaren.

C^let Spinnen, vui/e fchijn-hei/ige izreede Menfchen ,

die eene luet-geevende Magt bekootnen.

C^la Spinne-webben, fVetten ofte Keuren,

CMet Vliegen, feer geringe Ingefeetenen.

Met SwALUWEN, Menfchen die de Wetten ende de Straf-

fen ontwajfen zijn.

Witten
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Ingefcctencn van feckcre l4«rff» ofte Steeden, cndc ookydcr

fl;ig van Mcnfchen in het befondcr, üg in haaren Wandel ofte

HandeJ moeten draagen, ofte by gebrceke van dien gcflraft wer-

<!en. Ende in gevalle de Mcnfchen uit der aard niet meer haar

eigen behoud ende wei-vaaren als her gemeen betragtcdcn ende be-

forgdcn , ende daar beneevens niet akijds haar eigen goed bejoe-

gen, ende eencs anderen verwaareloosdcn , foo foude hier geen

groot veifchil gevonden werden, of die Wetten cndc J^eurgn door

^snen Menfchc,of door weinigen, ofte door feer veeleny den gemee-

nen Ingefeetenen voorgefchreeven wierden : maar oovcrmits de

Menfchcn in het gemeen j haar eigen goed feer driftig betragten,

cx\dc gemeen goed meefl laaten verloorcu gaan > ofte feei- flauwelik

bcforgen , als ook een andermans goed in het geheel te verwaarloos

len? ofte ook felfs die fchaade tot haar eigen vooi-deelaf te leiden,

cndc te doen dienen plagten^ Soo bevind men ook, dat de Wetten

ode Keuren^ in Landen ende Steeden» daar niet meer dan een Mcnfch

hecrft,ende Wetten ofte Keuren geeft, waaixlik alleen naar des

lelfs luften, ofte tot desfelfs eigen-baat ofte nut, ende metftal-

tijds om fulks door de bcfwaaringen aller andere Ingefeetenen te

verkrijgen, ingcfteld ende gegeeven zijn. Gelijk men ook bevind,

wanneer die wet-geevcnde Magt vervallen is in handen van feer

weinige Uenfchen, dat die feer -Weimgen haare Wetten ende Keuren
welaltij^^s vercicren met ecner Juleidwge ^ niet dan van het be-

tragten des gemeetien Wei-vaaren gewaagendc, manr dat nogtans

de Inftellers ende Opgeevers van dien, waarclik daarin haar eigen

voordeel akijds, ende ook veeltijds haar eigen baat, tcrvcrmin-

deringe ofte door ondcrdrukkinge aller andere Ingefeetenen, be-

oogen.
Sulks hez geween JVelraaren des Volks in geene Landen ofte Stee-

den waarelik met Wetten ofte Keuren betragt werd , dan ten zv al-

daar de wet-gcevende Magt is by fooveelceivle (oo veelerlci flag

van Mcnfchen, dat die niet alleen met woorden, maar waaielik

ende ni der daad, het gcheele Volk reprefenteerende ofte vervan-

gende, niet konnen haar eigen Wclvaaren betragten, dan met
cenen het Weivaaren des gebeden Volks te beforgen.

Ende dat degemeene Ingefeetenen aller Landen ende Steeden,

door
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xJoor opgemelde Tpannie van Bigenbaat, ook -defelve ongemakken
der Een- hoofdige t ofte dcï Regecringe van £ècr weinige Menfchcn
by den G,rieke.n genaamd 0%^wfek?, onderworpen zijn, wanneer
4fen okcweinï^e Meöichcn de Wetren ende Keuren uitleggen^ ver^
klMUtt^ ende executmen mag ofte moogen, fond er des weegen door
eene andere fe er groote vergaaderinge, de Souvereintmt 'm dcefen
xeprefenteerende, gcftraft te konnen werden , leeren ons de 0«-
^en^ wanneer fy netten hetteny ofte Keuren Leuren noemen, a^fbo
die alleen de kleine Viflen te vangen, ende daar en tegen van de Groo.
teu gefcheuid ofte oovemeedenplagten te werden. Ende wanneer
de Ouden daar by voegen, dat felfs in onfe rouwe Populare Regeerin-
gen onder de Duit[en en Batavieren, óe oude Gewoonten, endaar uit
onllaande Goede 5f^^», veel kraftiger waren, en ook veel beeter on-
derhouden ofte beleefd wierden, als by andere flaaffe Volkeren feer
goede Wetten. * Ende oovermits alle het voorgaande ons van
ouds met eene andere Fabule fcerklaar is afgebeeld, foofullen
\vy die hier in plaatfe van eene wijdere verklaringe laaten volgen.

„ De lff«', als Koning der Dieren, een gebod hebbende laten uitJ

3, gaan, dat op lijfilrafTc geen Beeft den andere Tonder we.ttige ooifa-

„ ke hadde te befchadigen, en dat yderjareliks fijn bedrijften Hove
„gebiegt hebbende, des wegen vry gefpiookcn oftegeftraft fou-
a,de werden: Soo gebeurde, dat de mlf ende de Vos by den Eefele

„quamcn, ende .hem aldus toefpraken : Broeder^ ons verdriet, ende
,, vermits uwen tragen gang, HU u des te meer verdrieten, delan-
„ge weg^ die wy ter Hofvaart, om aldaar onfe Biegt te fprceken,
„doen moeten j weshalvcn wy een middel bedagt hebben, om
„ons drie daar van te onilaften j namclik ons drie hier onderHng
„te Biegten, ende daar naa de abfolutie, met onfer twee gctui-
,,gcn beveftigd zijnde, ten Hove telenden, om middeler wij-
fie ons by u in dee^c goede klavcre weide te konnen verlufti-

,,gen. Het welk den Befele geviel , ende de Vos aldus fijne Biegt
„voor hun beiden fprak : Het is gebeurd , terwijlc ilc 'des nagts
,,door een Dorp reisde, dat een Haun met li|n ooverluid kraaien,
„dat eedcle mcnfchelik geflagt in den ftaape ftoordt.-, des ik ver-
„toorndv,'ei'dende,den Haane den kop afbeet, ende lijn lighaum,
„op dat het de Hennen door ftank niet foude bcfdiaiidigen, op ar.

„Des niet te min gebeurde drie dagen daar na, dut fy Hennen, ia
'* CTaciudeGcrm^ Sf plaatfe
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9,plaatrc van oovei* decfe mijne weldaad dankbaar te zijn, my (lil-

», ickens voor by gaande 5 na liepen, Moordenaar, Moordenaar y fulks

9, ik ter befcherminge mijner eere, die ik nevens mijn leevertj endc

>, meer fchat waardig te zijn, toe fchoot, drie Hennen doodc, en op dat

9, niet ftinken fouden» op at : dit is alle het gunt j waar oovcr ik uw
5, vonnis afwagt. Waar op de rFöZ/fig aldus uitede: Warelik^gy hebt

?> tegen des KoningsFFa, maar Legen den cigendlijken fin van dien

5, niergcfor.digdjmet de Maifchen tebeforgcn, endcmetuwc£or te

?, bcfchermcn , dt s ik aanmerkende uwe leer loffclike Infigten, 11 .m-

j) me u te abfolveeren, onder belofte nogtans, van foodanigehaa-

9, ftigheid omtrend het doeden van Dieren, hier naa niet meer te

3, gebruiken. Ende wierd dit voorftemmen aanfloüds door den

>, lielele hcjaad, ende voorgoed gekeurd, terwijle de rro// aldus

>, fijne Biegt begon.

5, Eenmaal wandelende langs den weegc, fag ik eene Sog het

„Kooreneencs armen Bowmans vertreeden, omwroeten, ende

5,verllindenj terwijle haare Biggen hongerig wecfende, van haar

„afdwaalden, ende fig uit den flijke niet redden konden, fuiksik

,, door toorne ontlleeken oover de groote fchade , die fy den Bow-
,,manneaandeed,^ende oovcr dac verluim der moederlijke pligt, de

„lelve Sog doode en op at. Drie dagen daar na den fclvcn weg gaan-

,,de,fag ik, dat die onnoofelc Biggen feer mager waren geworden,

5, ende bedenkende » dat fy door gebrek van Moeders- melk , eene

,,feer ellendige lang-uuurige dood feekerlik fcudcn ftervcn, ten

„ waare fy uit meede-doogen haallelik gedood wierden, lbo deed

5, ik het waarelik met dat Infigt , ende at haar voorts op. Dit is

„alle het gunt ik te Biegten hebbe , ende waar oo/tr gy kond
„vonniilen. Sulks de Vos aandonds daar oover aldus redeneerde :

,, Hoewel gy bekend Moeder ende Kinderen te hebben gedooJ, en-

,,de het ten eerften opflaage fchijnd, dat gy alles fins tccgen de
^^Wmen des Koniiigs foud hebben gcfondigd , foo fic ik nogtans,

,,dat uwe Motiven ende /«/«^m;, van der Menfcbcn Ichadcn te behoe-
,, den, de Moeders tot hare pligt op te wekken, ende meededoo-
^,gendhcid omtrend cllendii^e Kwi^^r^w te gebruiken, leer goed en-

5, de loffelijk zijnj welke Deugden door gcene Wet vcrboodcn
„konnen werden. Weshalvcn ik u,\oor foo veel my aangaat , vry

„ fpreck. De Eefel dit gehooid hebbende, fcide, fig met aie Stem-
«metevougen, „Endc
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jjEndc wierd hy Eefel voorts aangepord, ora eindelik fig ook

35 te Biegten. Sulks hy dat in volgendcr wijfe deede. Gy beiden
3>weet, dat mijn aard nietftrekt» om andere Dieren te befchadi-

„gen ofte eenig bloed te vergieten, ende daar van dien volgende
jjnietwes Bicc^ten kan. Dog om u te voldoen, fal ikuietwesver-
», halen, dat my onnoofele gebeurd is, tersvi.le ik eenen Hcere
„diende. Het was een oud Man, die feer koudclik^vjin voeten zijn-

3> de, gewoon was, in het reifen lijne Schoenen, met wat hoois

>, daar in te fteeken , droog ende warm te houden : Als ik deeftn

», eenmaal inden Wintereoover ecne berg had gedragen terplaat-

„ fe daar hy foude vernagten , bragt de Waard hem drooge mui-
„len, op dat fijne natte ende beflitcte Schoenen daarbuiten biee-

••,ven. Ende daar binnen zijnde, vonden mijn Heer endede Waard
„fig in der Stoove foo wel , dat nog Heer nog Waard mijner gedagr,
,>ende my den gantfen nagt in feer bittere koude buiten Huisen-

5, de Scalle lieten liaan, des ik my aldaar fonder Hooi ende Strooi

,,ofte eenig kort voeder vindende, uit feer grooten honger alle

„het hooi uit opgemelde Schoenen at. Dit is allehetgunt ik kan

^>fiSi^"i of foo gy 't wilt noemen, Bi^^r^w, hoewel ik niet kan {i^n

5, dat daaropietvvestefcggen kan vallen. O fcide de re^^ianftonds,

,, dit is wel geene faak die Itrijd teegen de Woorden der Wet, al-

5, foo die alleen van Dieren te befchaadigen, ende niet van hooi
„te eeten, gewaagen; maar indien men dt gevolgen deropgemel-

5, de fake wei in (iet, namelik, dat foo een heerlik Schrpfel, als is

„eenkoudelik oud Man,in den Wintcre door u beroofd is geworden
„ van hooi , en dat by voort reifen, daar uit feer ligtelijk heeft konnen
,,volgen, eene Vcrkoudiieid , Hoeft en Buikpijn, die den ouden Man 'm

5, het graf foudcn hebben konnen flecpen, foo oordeel ik, Wolf-Neef^

„ om ócquadegevolgen^ dat dcfe Eefel de dood wel dubbeld waardig is,

jjftrafhem derhalven ten fpicgcle van anderen j waar op de Wolf
,,dat avisbeveftigcndc, toe fchoot , ende den Eefele dckeelc afbeet,

,,om hem gefiamentlik te konnen ccten,ende fijn bloed drinken,

„gelijk de Wolf ende de Vos fig aanftonds met die fpi;fe verfadigden,

Wcshalvcn wy meenen den eigendlikenfin onfer twee voorgcdra-
gene Fabui.en te wecfen, dat een otre weinige Wetgeevcrs al-

ti|ds Wetten ten voordeelc van hun eigen fclfs maakt ofte maakcn,
cndc dat ook een ofte weinige Regters de Wetten uideceende, ver-

Sf2 klaa.
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klarende endc uitvoerende, die ook akijds naar hy , ofte fy, gonft ofte

afgonft draagd endedraagen, ofteeenig andei- voordcel voor haar

eigen felfs daaruit trekken kan ofte konnen, uitgelegd, verklaard,

ende uitgevoerd werden : ende rnecnen wy daar bencevens, dat

decfe Fabulen ons by gevolge ook lecrcn, dat óc aopenbadrc

oorertreeders der Wetten, in die feer ^ftr^/;,^^/^ negeerwgen ende VicY'

fcbaaren^ wegens eenige hare voorgewende goede Infigteriy niet min vij

gefprookenjalsdc kcnneUk^enfcbuldigeriy wegens eenige verfierde g«4d<r

gevolgen,d\ti}ós geftrafc konnen werden. Endemccnen wy,dat daar en

boven de geringe Ding-pligtigen veeltijds naar de uiterilQ jlrengheid

van Regten joeoordeeld ende geftraft v/erden, terwijle andere hoog

gejleegene ingefeeHnen der Landen ende Steeden, alle goede Wetten
oover-]d.ver'treeden derven, ende dat fy ook de Kegters, wanneer fy haar

Regts-gebied tegen haar willen oeflfenen > om verre werpen , en dus

doende, in plaatfe van neevcns andere Ingcfeetcnen , voorhaaren

daagelijkfen Regterc Dingpligtig te zijn, ende volgens haare mis-

daaden geftraft te werden, oopentlik naar hunnen /«_/?, fonder ee-

nige mtten onderworpen te zijn>oover alle de Ingefeetenen gebie^

den, ende die d\h jlaajagtig doen dienen eenefeer ellen d'i'ye jla^vernie.

Waar in die Geweldenaars de groote rijfen ende Snouken naar \ olgen,

naamentlik, met nictaileen de toetten der V'iflcren , waar meede

men haar neevens de kleinen, dagt te vangen , te vcrbrecken, maar

ook met daar naa alle klcindere Viücn te verflindcn.

Oot'
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Ootmoedigwaaren d& gedagten^

Als*t onderV ;^r«Éï //z^ /onder kragten

:

Maar naawliks heeft het kragt geJ^eegen ,

Of *ttoondJïjn* kragten 'wel ter deegen.

IDeiz/tvres semper g^uvd ^^uzitn- e/c _poJiiiJaft£\

D
5^. De Ploage ende Laage Soomen.

E Son fijne ftraalea fchietende op, cnde (ij ne warm-
te mitsdien meedc deelende aan , feekere vrugtbarc

Klingen endc üellingen, dic,terbequamer rijden, door
foete dawm endc reegenen uit den hoogen tittmele nec-
derdaaleade, bevogtigd wierden j had aldaar Tonder ce-

nigc andere voorgaande faaden , veeierlei Boomtn endc
Heijlercn uitdcr aarde doen rpruiten> welke niet jecgen-

S r 3 ftaandc
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ftaande veele daar op volgende koude Winters -^ fchcrpe

ofte felle Storm-winden ende Haaget-buyen ^ allangs voor-

fpoediglik opwieflen 5 alfoo fy, in haare teederheid, daar

vooren wceken ofte boogcn , ende dat fy ook onderwij-

len door de vettigheid è.i:.s aardrijks, waar in fy geplant

waren, v/eelig ende digte by een op-groejende,yder van

dien /Ijn deel van dat geweld fchuttende ofte draagende,

de kraft van dien foodaanig verbrooken wierd, dat hec

felven haar niet konde beletten te bereiken de palen van

haaren naturelijken wasdom.
Maar zijride opgemelde Boomen aldus geraakt in dien

gelukkigenftande, voor deefen van allen gefaamenrlik,

ende v^meenen yderé in het byfonder , foo feer gewenftj

na.melik, dat de Hóoofte Boomen^ den Laageren Booyn-n

ende Heift'ren afhielden veele quade ïVinden^ alfoo fyde

felvc op haare hoogfte toppen braaken ofte fchuttedcn;

ende dat daar en teegen die Laage Bojtnen ook met haare

hoogfte takken niet alleen de [lammen , maar ook de laagfte

tukken é^t Hoogde Boomen bereikten ende bcfchutteden.

Gelijk fy Boomen gefa^mentlik meede gewcnft ende be-

reikt hadden dien ftand, dat de Heifters dcjlammen der

Laage Boomen foo wel dekten , dat de kraften der koude

ende der winden-, op haar allen gefamentlik fccr ligtelik

gebrooken wierden: Soo gebeurde des niet re min^eerft

dat de Hoogfte Griekfe ende Ituliaanfe Kuprijjlnt daar

naa de (lijve onverfettelijke T>uïtfe Etkcn , ende eindclik

de Schotje Linden , jaa felfs ook de niet diep gewortelde

yUamfe Abeelen , fiende op hare eigene groote Hoogheid,

fig lieten dunken , dat de andere Mindere Boomen ende

Hi'ifters haar voedfel verminderden j cndc dat , indien fy

fclfsdaar na meer voedfels^datde mindere Boomen haar

nu ontrokken, quamen te genieten, (y als dan nog veel

hoogtr
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hooger haare hoofden opfteeken , ende ook haare takken
nog veel hreeder uitfpreiden fouden konnen.

Weshalven die Hooge Boomen nog meer hoogte bekoo-

men willende, bevaalen alle die mindere Boomen jgcene
uitgefonderd, Tonder ecnige genade, uic te roeden. Waar
teegen de i^ygen- ende Oiijf- als ook de Appei-cndo. "Tec-

r<iK~boomen t neevens de znécxc Mindere Boomen ^ IVijn-

Jiok^en ende Hajiers , feer ootmoedig vertoonden: „ Dat
,)fy uit den felven aardrijke, door gonftendes Heeniels,

„neevens malkanderen gefprooten, ende in dicgemeene
y^yiaturelike i^'ryheid opgegroeid waren j dat fy ook nieman-
3,ne met haare Wortelen, Takken ofte Vrugten,eenige
„de minfte fchaade deeden, maar dat fy in teegendeele

„ de Hoogere Boomen veelfins voor quade gevallen befchur-

„ teden , ende daar en boven God ende de Menfchen ,daar
„hunner aller heil van koomen moefte, verheugden ofte

„voedcden Ende verfogren fy derhalven aldaar, gelijk

„voor deefen, te moogen groejen ende bloejen. Maar
alles was te vergeefs. Defe Hoo(re Boomen greepen de Nee-
'derigin aan, ende roeiden de felven uit met groter vreug-
de , tot dat fy felfs dus kaal ende bloot ftaande , by volgen-
de koude Winter-tijden, ende fcherpe felle Storm-winden,
foo in hare (lammen als takken , dervougen wierden aan-
getaft ende getroffen, dat fy meeft alle verdorden, ofce

om verre waaiden, ofce dat ten minften by naa alle haa-

re takken gebrooken wierden.

Meer Uitlegging ^^rWoorden is hier onnodig^dan dat met de
Hooge Vrügtcloolc ofh onvrugtbare Boomen, Heers-

jngt:gey G( Ld-gierige Menfchen-verjlaan 'oorden-, ende dat
met de Laage vrugtbare B o om e n , ^^ forgvuldige ende
arbeidfame Ingejèetenen der Latiden ende Steeden gemeend
•syw. Oover-
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OQvermirs^llc Mcftfchen met e^ven weiRigc kenniflc > dcued
ende magt geboorcn werden, cnde dat de ongelijkheid oRc

iiitfteekendhcid van nlal;r, die fig daar naa onder den Menfchen
copcnbaard , fccr feldcnhaarcn oorfprong heeft, ofre gegrond is,

van ofte op eenc uitfteekende kennijfe y ofte 'deugd, hoewel fulks naar

mden ende hillikbetd behoorde te zijn j maar dat in tecgendecl dit

onderfcheid mceft onftaat uit den gelukke ofte ongeluk^ der gecnen,

van wien xncw geteeld cndc gehooren is; ofte v/el uit eenige andere

gevallen, waar in onfc kcnniile ofte deugd fijn deel niet heeft: Soo

volgd hier op ook gcmcenclik, dat de Syi^akjie Menfchen, die ee-

iiige bnnijfe ende deugd, maar gants gecne magt oover andere Men-
fchen hebben, alnjdsbrgeeren,dar óc Magtighen Cig naar Meeden en-

de BilUkheid draagen : Ende foo vo'lgd ook in rcegendeel , dat de

MagtigHen ÜQ in het gemeen bewuft zijnde, diit fy deandere Men-
fchen nog in k£fwij[e, nogte in deugd, maar wel 'm raagt oovertref-

fen, veeltijds de Meeden ende Billikhcid foo feer verfmaaden, datfy

daar naar niet luilteren , maar teegen haaren minderen enkel ge-

weld gebruiken willen.*

Ende ofwel onfe Heer ende Saaligmaaker JefusChriflm felfs,als

ook fijne Leerlingen , ons oovervloodiglik geleerd* a'sook met hare

"wijfe van Iceven ende ftervcn bevcftigd hebben, detfe waarheid,

riamelik : ,» Dat de Menfchen > fondcr ppügt van üeer ofte Onder^

iidaan te zi;n, aangemerkt wecfcnde, malkandercn niet behoor-

,,'den te dwingen^ om ietwcs uiterlik te doen ofLe telaaten, maar

„ wel daar toe te ooveneeden, ende met goede exem^clm \ an leven daar

' j, toe te beweegcn » ten einde het felven vrvwillig ende va'i gantfer

,,hen!e, tenAvee4crfijden gefchicde; Soofi^n wy nogtans, datde

magtige Eoomfe Keifen ende haare Groote Onderdaancn^ naar die goe-

de Reeden ende Biliikheid der fw;ikke Mejifchen eivde LeeraArcn^

foo weinig hebben willen luilteren, dat fy binnen de ccrftc drie

honderd jaaren , die ootmoedige ende deugvifiame Chrijlenen
^ oo-

ver het geheele Roomfe Rijk, nccgen n«ialcn,van tijden ten tij-

den te reckencn, feer wrcedelik vervolgd » ende, voor foo veclc

in haar was, alle uitgeroeid, ofte gedwongen hebben, om vol-

rens de gcbooden der Heidenfc Pri jfteren , uiterlik ofte ook gevcins*

iclik, de Afgooden te dienen, ende haar Iceven aan te Hellen.

Ende
i:

* Aïiji' Vol. lil'. c<tp. fltiodhofijjotej}, vuUfoJff qui mmum fottji. ScneCf Hi^foh
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Ende leefen wy des niet te min, dat ^^(q in hare mederigbeid foö

reedelikeende deugdfamc Chrijieiten ^ nWQcn uit Icrafce der waarheid,

defelvemet een goed leven, ende met alles te Hjden ende te ver-

dragen» beveftigende, ongeloovelik vele Heidenen en Joden wareiik tot

denChriftengeloove bekeerd hebbende, Tonder eenig geweld daar

omtrend te gebruiken ^ naweliks door den Eerften Chriften Keifer

Conftmünm boven den anders gefinden gewaflen waren; of fy ge-

nougdenfig niet met die Bilitkheid van uit krafce der Polkike iJ'ette»,

m^er als de Heidenen ende Jooden begonftigd te werdeK> maar tee-

gen alle goede Reedenen, ende teegen de voorgaande Leere derop-
rcgte Cimfienen^ foo bewoogenfy den ly^eeden Chriftc^n Keifer , den
Heidenen haare Tempelen te ontneemen, als ook haar de oeffening

van den Heiienfen Godsdienft op llrafFe des doods te verbieden.

Ende kort daar aan gebooden die Roomfe Cimfien Keifers met co-

ver allen afgekondigde Wetten^ aan alle hare Gouverneuren ende Be-
amtcDj ook de Leerurm ofte Friefters der Heidenen, uit dengant-

fen Roomfen Rijke te verdrijven j mitsgaders alle der felven Bou-

k^n, die voor den Heidenfen , ofte teegen der Chiiften Godsdienftc

gcfchreeven waaren, te verbranden.*
. De Hooffe Chriften Biskoppen, die der Keiferen ooren befaaten^

door het Hoofs leeven dus van den regten weege des waaren Chri-

ilendoms, bcftaande in geweld te lijden, ende niet te doen van

cndc aan andere Menfchenj maar teoovcrreeden die men bekee-

ren wilde, afgedwaald zijnde j foo keerden fy fig ook, daar na als

die Heidenfe ende Joodfe weeder-fpreekers ontbraaken, teegen alle

zndcre Chriftelike Leeraren ende der felven Vergaaderingen , bellaanden

veeltijds uit yveriger ende bectere Chriftenen, als die Hoofs-gefm-

den waren, hoewel die met haar in der Lf<?r^ niet alles fins cover een

quamen. Ende deedcn dcefe Hooffe Biskoppen , tcegen alle andere

Leeraaren-i die van haar in Leere ofte Leeven verfcliilden, ende dien

volgende haar d s weegen fchcenen te bcftrafFcn, om de felven

onder ecnenfchoonen Ichijn te konnen vervolgen, verdrijven, of-

te dooden j door de gonften der Keiferen^ van tijden ten tijden by
een rotpcn, om «over die fweevende vevfchillen te ooidcelen,
Concdien^ beft::an fuUendc uit foodaanige Bishoppen ende Lecden, die

fcekerlik de minft-vcrmoogende, aldaar als ScheHrniAkjers oUc i^etters

T C vcr-

• Sit dt 4enm eerjie Titylen des Codex,
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veroordeelen, verbannen , ofte uit den Roow/^« R^V verdrijven fou-

den j naar dat fulks den Hoo/jfèw Bükopfen geliefde.

Het vv^clk verketteren onder de namen van Uankheen^Donattflen^

Arnaneny NovAtianen, Macedonianen y peUgianen^ NeftmafïeiiiEutjfchiO'

netiy ende veele andere, by den Chrillenen des Üeiferrijkl ten Ooftm

foo lange geduurd heeft, tot datopgemcld R^k daardoor foo fwak

is gevv'orden, dat eindelik die Hoog-gcftecgene Geweldsnaau foo

wel als die andere mïndae Chrillenen, die fy hebben willen uit-

roeden, door andercr grooter geweld om verre gevallen, ende

mceft alle gekoomcn 7.i|n onder het geweid der Mahometatien.

Waartecgende Bishoppen van Romen middclcr wijle, als Uuliaanfe

Cjpreffen uitifeckende in Hcersfugt ende Magt ^ niet door oover -reeden

endekraften der Waarheid, maar door de Ueïdenen te bcoorcloogen

ende te dwingen, als ook mtt onder den Clirificnen * veele oproe-

ren» oorlogen, ende bloed-vergietens te verooi faakcn, foo hoog
gefteegenzijn, dat opgemelde Paufen van Romen ^ die brave Henrt~

km^ VredcrikeUy ende Ludow^keUy als Keifcrs des DuitfenRtjksy voor

haar hebben doen f\vigtcn,t terwijle opgemelde foo hoog-draa-

vende Room(e Bishoppen lig ook hebben vcrfaaoigd met den bloede

veeier deugdfaamer Chriftelikcr Martelaren, als Waldenfen ^ Albtgen-

fen, Wtkleviften, Husfiten, &c. om dat die in den gcloove van der

Roomfer Hierke gevoelen verfchildcn. c

Waar naa eindelik Marttti luther ende fiinc Aanhangen, met fcer

goede reedenen veele mubrmi^m ende Doolingcn dor Roomfe Kerk^

aanvvijfendejals ook in öcNoordfe Landen ende Hoog- Duitsland geloof

vindende, ende (Igook d^^r f.lver Paufen ondcrdrukiunge wecten-

dc te ontrekken, allangs foo hooggelleegen is ende zijn, dat fv,

als ftijvc Noordfe okc. Dtiirfe £%«, alle andere Reformateurs y die van

haar in gevoelen eenigfins vcifchildcn, niet donr reeden oftckrafte

der ivaarheidj maar dooi geweld, \x\t hare Landen &i\dic Steeden ge-

weerd, ofte oaaruit gcdrceven hebben, rf Gelijk mecdc de £«-

gd[e ende Schotje rrotefiamen y öxw na door gonllen der HoovcUy fig

als fecr \mogc Schotje Lunkny in Hoogheid gcilcld vindende, alle

andere minder bcgonftigdcn ende van haar in weinige (aakenver-

fchil-

a Sie h^t lanen ^attCaroluf M<ignur, b Vide Girm^ rer->%ctiptcfrtt if Csja,um

yitas. CiifpinXentuT.'Mag.ieh» \ Vsye^ lel^ijltrc d'imquit<i, de rhu.dcMowai,
d sicdeH$J}onevanhSleidefi, ende vAn het Cwmdie-mk; als col^l.'ljfteniih'

^aarts Ksrk. kiij}.
"'• •
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fchillende B.eform4teurs ende andere Gereformeerde Chrijicnefti onder
denamen v^n Purkaitien , Browniften, Geefidrifvers , o£zc NoH-Confor-

mijten y wrecdelik gcftraftofte uit den Lande verdreeven hebben.

Ende dat de Gereformeerde Chriftenen, onder verfchcidene namen,

in ócci^cNeederla7ideny fcer nruwclike Vervolgingen der P4ï«-endc

Spa4nsgefinden hebben uiigcih^n, is ecncn ydere bekend j alsook

ons niet behoorde onbekend te zijn, dat eenigc van die geene,

welke het geluk hebben gehad, van als vlaamfe AheeUn boven an-

deren uit te fteeken, meell alle op den felven menfcheliken' trant

zijn gevolgd, met foo veel haar doenclik is geweeft,eerftde Uife,

teegens pl?gtehke bcfwoorene Religions Vreede , ende daarna onder

de naamcn van ftrafbaare Ketterien, otle fchadeiike Tsiiewïgbeeden te

weeren, de Vergaaderingen der anderen van haar eenigfins ver-

fchillende Doops-gefinden, Socinianeni Remerifiranten^ Cartepanen^Coccea-

nen, te beletten, ende door dat middel alle foodanig gefinde In-

gefeetenen uit defe Landen te verdrijven, alfooons dat is geblee-

ken in den Jaarcn 1/78. 1618. 1Ó73, ende vervolgens.

Hoewel op alle die Vervolgingen der hoog^-gejteegene Keform/tteU'

ren, ten verdcTve der Minderen-, ende in faaken van Geloove > an-
ders gefinde Ingefeetenen der opgemclde Landen ende Steeden van
geheel Europa, ten x.y God ftdks wonderUk^verhoede^ feekerlik flaat te

volgen , dat alle derfe afgcfcheidene van den Sto£le van Rsnien, en-

de die nu in haare Gereformeerde Landen ende Steeden foo boog ge-
fteegen zijn, des niet te min door haare Vervolgingen ende On-
derdrukkingen der Minderen, het getal der Oo-Roomfe Chriflenen foo-

daanig fullcn verfwakken, dat foo wel die Hoogen als die Laageu

on-Rooms gcfiidcn, gelijk vermoeide ende afgematte OJJen, weder-
om fuUen moeten knielen voor den Roomfen Altaare, om aldaar

decrclik g flagt , ende ten brand-offere aan der grootheid der
^oomfe Kerke ende der Kerkcliken ofte Roomsgefmden Geejieliken Heers-
fugt eiide weelde, opgeofferd te werden.

Als wanneer ook wijders nictwcs fal weefen te verwagten» dan
dat geheel Europa, in Mer.fchen, Rijkdommen, Konftcn, Ken-
niflcn, verminderd, ende mitsdien merkeiik gcfwakt zijnde, ein-

delik fü valLn onder de naall gcleegcne feer magtige Barbaren en-
de Mabometdiien y ende dat des te eerder,om dat die aan alleanders-

gcüuden oude Ingefeetenen ^ ofte uit andere Landen vewkccwcncn, in

T t 2 haare
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liaare Landen, dei* fclvcr Godsdicnfligc Vergaderingen toelaten,

cnde tegen allen gewelde der al te driftige Mufulmatmen bt fchcrraen.

Endc hoewel defclvc boos- endc onvoorfigtigheid der hoogii gefieegcne

Menfchen , fig ten vcrderve der Minderen ^ ceven foo vcc: , ja nog
meer oopcnbaard in alle faakcn van Staat -, ende dat mitsdien ra
fchijnd vcrcift te werden eenige Voorbeelden daarvanook aan te wij-

fcn: Soo moet de Leefer no^tans indagtig wee(\ii, dat dcc^c onfe

Taraltol der hoornen y mecft èetopdic Hoog gefteegenen , welke oever

den Laageren Mcnfchcn , als of het haare Onderdaken ohe Slaayen

waaven» volgens de Borgerüjkc Wetten, ganis geene Heerfcluppic

te gebruiken vermoogcnj als ook volgens de Lcere des EuangeitumSy

gants niet behoorden» ende derhalven foo iuilen wyons tiaarvan

onthouden: Te raeer,dewijle her fig felven Icerd, dat indiende

allermeeft gewaande Heilige Menfchenjals zijn de Chrifiehke rneften

ende Kerkeitke Leeraars , foodanigc boos- ofte onvoorfigrigheedcn

begaan ten nadeelc der geenen, die hare Minderen /.ijnj dat hetfelf-

den nog veel meer behoorde te werden vei'wagt van Staatskondtge

Regeerderen, ende infonderheid van Koningen endc Vorflen^ \^'it\^s

geheel leeven ende Regeering vermaard werd te beftaan in geveinfd-

heid, bedrog ende geweld.* Ende eindelik moeten wy die be-

geerde Staatkondigc Voorbeelden after laten, om dat onfe Reeden-
kaaveling boven gewoonte fig albereids breeder heeft uitgeftrekt.

Maar fullen wy alleen ten bcfluite defcsfeggen, de Leere dcfer

F A B u LE t« wefen , dat de Hoog-geftecgene Menj'chen 'm het gemeen
foo dertel ende brood-dronken werden , dat fy de Minderen te ver-

fmaaden, ende daar op te aafen» jaa die te verderven pleegen,

fchoon daar op gemecnelik ook haai' eigen verderf ftaat te volgen^

* SseU, Machiavel. Princ

®«
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^e goede God bewaare ons voor de KuJJen
des haters. Prov. cap.27.

•' iMcTV c Jlero ivemt^o cht. n^mJl fkr Vamico .

59. De Voi ende AcHmi.

I^E ^J hongerig, ende van meeninge weefcndc, fij-^ nen buik mee den Hane te verfaadigen , ging flille-

kensnaarhem toe, ende fiende dat h; fchiclik op eenen
hoogen Boome vloog, foo meende hy des niet te min,
dat hy foo onvooriigcig foudc weefcn, vanfig door een«
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gemecne Looien te fullcri laLCrt verltiaeri^ cndc feidehem

ten dien einde : ,, Blijf dog ftaan , ofte koóm vry af toe

55 my, want daar is van hoogcr hand Fr^^^/^ onder endc

„ voor alle Dieren verkondigd. Maar de Haan antwoor-

de daar op; Ik hebbe nog van geene Frcecl onder den

Dieren gehoord, ende daar en booven bedenk ik in my
felven, dat het gunt gy my fegt, waarhaftig zy ofte oier,

het in beiden gevallen voor my het feekerften is te blij-

ven indien ftande, waar in gymy nog befchadigen, nog
dooden kond.

De Vos dit gehoord hebbende, ende verm erkende, dat

hy als toen ter verfaadiginge fijncs hongers, nietwes uit-

rekten foudc konnen, ging fijns weegs, met die hoope

^

dat h-t hem beeter gelukken (oude, indien hy niet foo

feer op eenes anderen mans gebrek, van kennifjt ofte -coor»

jigtigheid^ als op fijne eigene (ierhte ende wonderbaarlik

fnelle fprongen betrouwende, den Hane laagen leide, en-

de befprong, wanneer hy daar minft op dagt. Sulks

de ^<?j,om dit werkftelligte maaken, den Haan foo vlij-

tig ende geduurig beloerde, dat hy hem eindelik op het

onvoorfienften befprong, ende by der keele weg droug-,

dog fullende hem dooden, (bo wierd hy dooreene fchie-

like ende fchrikkelike Blikfem- Donder- Wind- endcRee-
genbui, dieonversvagtuit den Heemele teraarde viel, foo

ontfteld, ende ook foo ter needer geflagen, dat hy fijnea

mond oopende, de Haan ontfnapte ende wijders op eenen

Boome vloog.

Waarom de loofecnde (chrandere Voi^ vreefcndevan

honger te fuUen derven, indien hy deefen Haan nietwcc-

der bcmagtigde, alle fijne finnen inlpande, om eenig middel

ten dien einde uit re vinden. Ende alle fijne konilen wel

oovcr-
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ooverdagt hebbende, foo oordeelde hy, dat alle de Dieren»

ende in het byfonder de Haaneriy^oo trots ende laatdunken«

de waren, dat wanneer alle gcm:ene Loogenen ofte Bedroz

ende Geweld ontfchooten was, fy nogtans ligtelik fouden
konnen werden bedroogen ende oovervveldigd , indien

men haar ongemeen fcer hare deugden , boven der waar-

heid, ver hefte-, ende haare ondeugden, als of het waare-

lik deugden waren, prees. Gelijk de Vos daar bencevens

fig verfeekerde, den Haan in deefen te fullcn misleiden,

indien hy hem alle het opgemelden wift te doen ende te

feggen , onder den {chijn van eene oude vertroude vriend-

/cl'jap.

Weshalven hy kort daar aan wcedcrom naar dien fel-

ven Haune ging, ende hem dus toefprak ; „Uwen Va*
„der hebbe ik in mijner jongheid gekend , ende oover-

„mits fijne oovergroore deugden, foo heb ik voorwaar,

„ terwijle ik met hem in gemeenfchap leefde, veel goeds
„van hem genooten. Sulks ik nu in mijnen ouderdom
„verftaande, dat hy eenen eenigen feer beroemden Soon

jjhad naagelaaten , die hem in alles geleek, te vergeefs u
„hebbe getragt te fpreeken j om dat gy , (onder my te

„willen hooren, aanftonds ontvloogd, Ende u onlangs

„naarder te fien koomende, wierd ik door groote blijd-

„ fchap foo vervoerd , dat ik my niet konde weederhou-

„ den, haaflclik roe te fpringen , om , uit fchuldiger dank-

„ baarheid, uw heil'g hoofd te kujjcn : maar vermerkende,

„dat gy dit ten quaadftc duidc, foo heb ik aanftonds u
„los gclaaten j ende uit de felve groote gcnccgendheid

„ foo koom ik nu weeder tot u , om met u ccne vertrou-

„dc vriendfchap te maaken , ende alfoo uwe oovcrgroo-

5>te fVtjihcia ende 'Deugden te vercenigen met niijiic

Si-jruih
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^^'Schrmderhetd^ als ook de oude Vrïendfchap
-^

die ik met

„uwen Vadcre hebbc ten nutte van beiden onderhouden,

„te vernieuwen metu ; die niet alleen alle andere l^ooge^

^^Icn , maar felfs uwen fecr loffelijken leader verre oover-

.„ trefd.

„ Want wie onder alle Voogelen lieeft foo luide foer-

„fingende lie?/i als gy ? Wie heeft foo fchoone veederen

5, als gy ? Wie is foo wel niet óek^ QX\AzJpooren gewaapend

.„als gy? Wie kan foo wel de goede ende quaade tijden

,, voorfeggen als gy ? Wie kan foo wel by dage als by nagte

5, de ftonden afmeetentende, de Menfchen ten arbeide op^

j, ix:ek^en alsgy? Ende boven dit alles zijtgy foo h^oving'*

y^lik^ dapper in het treeden der Hennen ^ dat gy, fondcr

„eenigondcrfcheidtuflen moeder ende dfi/Ztrin temaken,

„naaweliks met twaa/fvsin dien u vcrfaadigen kond, en-

4, de trekken de Menfchen boven opgemelde voordeelen,

„ ook door uwe grootc vrugtbaarheid uit de cyercn ende

j,kiekens, die gy foo oovervloediglik teeld, feer groote

„profijten.

„Sulks ik eindelik aanmerkende, dat de Natuur uw
3, hoofd alleen , ende gcener andcrer Dieren kop, heeft

„vercicrd met ecne dubbelde, te weetcn Korimglike ende

jyTrt(Jierltke Kjoone ^ ik my ook ten hoogden verwonder

„oover die groote dommigheid der andere Dieren, dac

,j fy tot heeden toe uwc waardigheid niet hebben erkend :

„gon dcrhalven my, die met meer kcnniflc begaafd ben,

„als die fy hebben, naarder tot my te koomen, op dac

„ik u mooge bcwijfen , de Etre ende het Out(hg , dat ik

„u fchuldig ben , niet alleen met uw Magrig ende //. .//>

y^Hoofi te kullen, maar cok met aan^den Soone te bc-

^looven ende te bewijfen, de felve onderdaanigheid en-

„dc



De Vos ende de Haan.
j 57

,,de ccre, wel eer door my aan d^n Vadere beloofd en«
„de beweefen.

De Haan dit alles ooverblijdelik gehoord hebbende, en
door eene fo lof-tuitende fchoone Reeden bedroogen ende
bewoogcn zijnde, vloog haaftig tot den Pojje, die hem als

tOQngezz'ü greep , ende lig met fijn vlees verfadigde j meo-
nigwerven onderwijlen ddXfihijniiUijs Hoofd be(pottcnde,
ende feggende : Wie heeft ooit dommer Dievy om niet
te feggen Tropheet^ gefien, als deefen Haan^ die twee-
malen mijne laagen ontgaan zijnde, fig voor de derde niet
gewagt, nogte die voorfien heefc.

Uitlegging der Woorden.

M ^/[/I^^ VossENj hehhen de Ouden Ver/laariy loofc

(Bedriegers,

Met H A A N E N , Menfchen met gemeem kenniffe ende

yoorftgtigheid begaafd,

WAnnecr de Saaken, die ons meede ofte teegen fbuden kon-
nengaan, ons uit ons eigen fclven foodaanig voorkoomen

ofte door andere Menfchen voorgedraagen werden, dat fyin ons
geene hms-togten van Liefde ofte Haat , Bl^dfchap , ofte Toorn, tot,

teegen ofte oover de felven verwekken; Soo oordeclen wy in het
gemeen van die Saaken» wanneer fy duifter zijn, gants niet; ofte

Wanneer fy klaar zijn, voor ofte teegen, fonder on-» felvendaarin

te bedriegen
-y ofte, gelijk wygemcenelik feggen, fe- laten door eenen

andere bedriegen: Ende houden wy het ook daar vooren, dat Men-
fchen , die in foo eenen (lande niet voorfigtig genoug zijn , om
fig van den quade te wagten, den gemecaen fl.ig van Menfchen

V V niet
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niei bereiken, maar dommer en onweetendcr als gemeen zijn. Sulks

hier uil veeltijds ontftaat, datboofe Menfchen, die andere minder

vermooücnde , v/eegens haar gemeen mcnfchelik vcrftand , enJe

genou'^fiame kennifïe, niet hebben konneii misleiden j den fcl-

ven 1 !<»en iegr^en, om haar fchielik te ooyervallen ende te oover-

>vrldigcn. Welk beiden, indien haar ondoenelik is ofte mislukt , en

fv d, s niet te min haar quaad voorneemen trapten te beroiken, foo is

fclfs voor den aüeY-fcbranderften onder óicBoofm nictvves te bedenken,

dan hoe fy in den ^eenen , die fy door bedrog m-enen te oovcrwcl-

dig-r, fullen veroorfaaktn de herts-togten van Liefde ofte HaAt,Bliji'

fchdpy üïoufheid ofte Toorn,

EnJe om in defcn den fiiineonfer Fabule naarder te komen,

foo leggen vvy, dat onfe eigen-felfs liefde , waiineer wy van ons ei-

gen fèlven oordeelen , ons in het g meen foo feer verlei. 1 , dat

wy meenen wel de halft wijfer, dcugdfaamer ende rijker &c. te

wccferi,dan wy v/arelik ende in der daal ijn: Sulks die fchran-

dere ende boofe Menfchen, op .leefen gronde bou vende ende

voort gaand?» met ons verre booven der waarheid te prijft n, ons

allaigs inneemen met die voor-oordeelen, dat fy wel tot ons genec-

gcn zijn : waar door fy als dan de gclccgcndheid brkoomen. , cm
in ons op te wekken die herts-togt, welke ons liefll is, orie wel-

ke rrteelt in ons heerll, om alfoo ons ende alle Menfclicr,, die

niet dan met eenc gcmecne voorfigtigheid begaafd zijn, fcekerlik

te konnen verleiden.

Ende oovermits de Menfchen in het gemeen feer Eer-ohllecrs.

(ugïig, ende ook feer Geldgterig 7.ijn : Soo is het ook de konil der

fchranderfte Bcdriegeren, te veinfen, f:er tot iemanne genecgente

zijn> ende hem door gedurige loftuiteryen van ongemeen fchoon,

wijs, magtig, heilig, rijk, &:c. te zijn, ofte hem foo cenen te ful-

len maaken , des felven verlVand ende oordeel foodaanig te be-

dwelmen, dat hy die loogenen ter fijner groot-maak inge ftrck-

kendc, a! te ligrelik geloofd , ende de waarheid or.fer Spr ek-

woorden bevertigd : naamcntlik , Geen arger Vcsiju^ Dan Vmnd te

fchijnen ende Vymd te z.ijn. Eigene Dtugden bejien uy met een Vergroot-
,

eenes anderen Menfchen met een Verkleen- gltu. Die wil liegen ende alt >jusge-

hofd fjjth imnfe^gen, dM^mM^ 'Jon^-Vrou^ mm m. Sqo U>.g daar

gien^en
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gierige» zjjtiy hebben de fneedïgen geene nood, PFant eenes Menfchen gierig»

righeid bedricgd altijds fijne fptjfheid. Blk^ meénd fijn uil ti z.a« eea

valk, &c.

^
Ende leeren ons daar en booven het felven niet alleen de Hi/?a-

rien aller Volkeren, maar ook onfe geduörige Ondervinding,
Wanneer men den Heidenfen Keiferen ende Koningen wijs maak-
te, dat in haar mesr als in eenige haarer Onderdaanen, ietwes God-
deliks was , ende {y fig met Tempelen, Altaren i Offerhanden en-
de Gebeeden deeden eeren, ende dat nog heeden op den fclvea
gronde de Naavolgers der felfden, Heilige UAJefieiten ende Gefalfden

des Heeren genaamd werden. Jaa dat meer is, de drouvc ondetvin-

<//«^ leerd ons, dat niet alleen van ouds de blinde Heidenen fooda-
nig hebben konnen werden misleid 5 maar dat nog heeden de
Chriftenen, die als feer klaar (lende Menfchcn, roemen God Almng-
tig niet dan reedelijker wijfe teldienen, des niette min foodanig
in haren verftande ende oordeele verblind werden, datmen haar kan
doen gelooven, dat vantijden ter tijden, Een feeker Menfib van Gode
foo begaafd is, dat hy van Godsdienflige ofte iCfr%//<^ Saken ietwes
plegtiglik fcggende,daar omtrend niet dwalen kan. Gelijk defelvc
ervaarendheid ons mede leerd, dat hier nog eenige Menfchen zijn, die
van eene Goddelike Sendinge roemen, ende voorgeeven, als Godes Prieprsj

offerhanden voor Leevenden ende Dooden alleen te mogen doen.
Als ook ons niet onbekend kan zijn, dat felfs onder den geenen,
die opgemelde Roomfe dwaalingen verwerpen, eenige van dien
derven voorgeeven , door een Goddelike Beroup , Godes Gefanten ge-
worden te zijn, om alleen ende met uitfluitinge van andere ge-
meene Menfchen, des felfs Geheimenipn ende fVille te mogen ver-
klaaren , ende de u^fvalligen van haare Leere, den Satan te mogen
oovergeeven.

Ende cindeUk foo bevinden wy ook, dat hier nog eenige Men-
fchen zijn, diefig inbeelden byfonderlik ende op fcekcre tijden van
den Hfi%» Goddeliken Gff/e aangeblafcn, onderrcgt, endege-
drecven te werden. Alle welke Saaken v7 meencn ha.iren oor-
fprong te hebben, uit de alte grooic eigen-felfs Liefde ^ die de Men-
fchen in het gemeen fig toedragen, als ook uit de Stvakbeedin der
gcmecne Meiifcbcn, die van alle haar onbekende Saaken fccr gi 00-
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te gedagtcn hebben, ende die fig infonderheid oopenbaarcn, als

eenige rdirandere bofc Mcnfchen de felve fwakheeden nog verder

opwekken, om dieonbcdagten ende onnoofelcn te gebruiken ende

te doen dienen tot hare eigene Grootheid, Voedfcl ende Vermaak.

Sulks de cigendlike fin deeler Fabule is, dat de Mcnfchen

aangevogtcn werdende door het Bedrog ende Getfdd van anderen^ 'm

het gemeen fig felven wel redden, ende door anderen gcredded

konnen werden j maar niet als fy door haare al te gi'oote eigen [elf

s

Liefde^ fig felfs bedriegen? ofte fig door anderer Loftuiterjcn , on-

der fchijn van Vriendfchap, laaten verleiden, om den weg haares

verderfs driftig ii^ne te gaan , ende dus ons leeren, dat ons verderf

waarelik meeu altijds uit ons eigen fclvcn ontftaat.

©;*
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»^^s^»^^^ ^^^v^*^*^ >^^ -^ »^ *^ «^ %^ *^ ^^<^ *^ *^ »^ "^ *^ v^ \^ %^ »^ v5^ >^ t^^i,^^^ ^^ ^Jr^ ^^^

T)fe eenmaal een SchelmJluJ^ doet , is een

Schelm^ ende is noit te betrouwen.

CJri ntanca a^ind^ ver^mui. aJjQ^i,

Chiviu. 0^enJ£._£erd^nA mai

.

éo. Een ^oer ende eene Skn(T.

pEn Boer des winters oover weegen gaande, vond al-
-^ daar eene feer grootcftijf-bevroofene Slang ^ ende dier
meeningc zijnde, dat de Slangen ,hoefy groorer zijn, den
Huife daar fy in komen tewoonen,des te meer geluks aan-
brengen ; foo nam hy haar op, bragtfe te fijnen iiuifcjCndc

verwarmde haar bydcnviere foodanig, datfy hare voor-
gaande kraften weeder kreeg, ende dus genougfaam van
der doode verrees : Als wanneer de Boer fijnen fVt/ve be-
val , haar van tijde ter tijden fpijfc voor te fetten, naad

Vv 3 den
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den fchoorftem, in cenen hoole der muure, daar fy fig

onthiel. Waar na het ook fcheen , dat die Boer in fijne

faaken gelukkiger als voorheen was.

Efter gebeurde op eenen Sondage^ dat de Boer , hooft-

pijn hebbende, des weegen ten bedde bleef leggen , ter-

wijle fijn geheel huisgefin ter K^erke ging. Sulks het aldaar

gants ftil zijnde, de Slang uit den Hoole kroop, ende

buiten hare gewoonte vaftommefag: waar oover die Boen
welke fulks gemerkt had, alloo des felfs kamer-deur oo-

pen naar den viereftond, geneegen weefende tcfien, wat
de Slang foude doen , (ig verborg om daar op te letten j

ende dien volgende met fijne eigene oogen fag, dat de
Slang alle houken doorfien , ertde nieman gemerkt heb«

bende , naar den viere kroop , ende in een er groote potte

met fpijfe, daar op te kooken ftaande, haar vergif deede
vallen , ende ftraks weederom in haaren Hoole kroop

,

hebbende waarfchijnelik die verwagtinge, dat het gehee-

Ie huisgefin j van die fpijfe fullende eeten, daarvan der-

ven , ende fy dus alleen Rifgenaam van alle haare naa-

laatenfchap weefen foude.

De hoer dit geficn hebbende, groef ftillckens de pot

met die vergifte fpijfe in der aarde, op dat nieman daar

door vergiftigd wierde. Ende om oover die groote on-

dankbaare moorddaadige gierigheid behoorelikc ftrafïc te

ouffenen, fettede hy figop dien tijd, als men der Slunge

plagt fpijfe te brengen , booven dat Hol , met eener bijle

in fijner hand. Maar de Slang bewufl: zijnde hares fchclm-

ftuks, kroop met omfigt, ende traager als voor heen;

fulks de 5<?^r , foo haalt hy haar fag, todlaande, de wand,

ende niet haar hoofd, dat fy tijdelik intoog, klief.

Eenigen tijd daar nafcheenen de faaken van dien hui-

fc niet foo voorfpoedig, als wel eer te gaan; waarom het
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TV0 haar Man ooverrcde > die misdaad der S/at/^e te ver-

geeven , ende eene onderlinge vafte t^reede ende yricnd"

JchMp met haar te maaken. Ten welken einde de B.er ^

het lieve ende heilige joui ende brood voorden Hoole ge-

bragt hebbende j de Slange riep, ende daar by heiliglik

fwocr, dat ('y alle fins feeker voor hem weefen loude, in-

dien fy geliefde alles te vergeeten , ende hare oude vriend-

fchap te vernievven. Waar op die voorfigtige ende wee-
reld-wijfe S[aï/£ antwoorde : „Vermits wy ons leven niet

„dan eenemaal konnen verliefcn , ende het ons beider-

5, fijds eeven dierbaar is , Soo is niet wel moogelik , ende
,,is ook gantsongeloovclik, dat gy my voortaan fond kon-
„ nen Tien, fonder dat de geheugenis mijner al te groofe

,5 misdaad in u vcrniewd, ende gy opgewekt wierde, om
,, forgc te dragen , dat fulks niet meer door my konde ge-

55 fclueden. Het welk allbo my niet feckerlik foude kon-
,5nen werden belet, dan met my alle magt, om fulks te

5, konnen doen, te beneemeh , naamelik met my te doo-

dden ofte m eewiger gevangenifle te werpen ; Ende dat
„volgens het fpreekwoord :

BóiJ{ qu'iade Eyeren in de pan^

^00 koomen daar geen qiiaa isjehns van, *

„Soo heb ik voorwaar groote reeden om te vreefèn , dac •

5,gy fulks ook ter eerder gcleegendheid foud tragren te

3, doen. Immers, al konde gy waarelik alles vergccv^en,

jjaa vergeeten, foo (oude iH nogtans nimmer naar mijn

5, Hol konnen kruipen, fonder aan den wande van dien

,, te fien , deoover-bUjffclen der doodelike (laage-, dicgy op
„ mijnen kop meende te brengen , en die ik, dar nog meer
„ is, weet warelik van u 'veraieud te hebben 3 t fulks ik be-

hoor-
^ MorM U BefiU^ Uom é il ycUm, \ Chi p/« opiide iii.vico pc, iUtna,



5, hoorde te gelooven , dat^y my die, met der ccrfter voor-

5, koomcnde gcleegendheid ook warelik toebrengen foud,

5, ten waare ik u voorquaame ende felfs van kant hielpe.

„Derhalven ik oordeel, dat in deefen ftande der faaken,

„ nog voor my, nog voor u , eenigc veiligheid ende ver-

3,feekerdheid , om niet onderling gedood te werden, en-

,,de onderwijlen onbekommerlijker te leeven als wy nu
„doen, kan zijn 5 dan ons verre van een tefcheiden, en-

5, de des niet te min ten weeder-fijden op onfe hoede te

,, weefen.

Uitlegging der Woorden.

C y^l/^^^
^^'^^^ Slang E hebben de Ouden Veyfiaan^

een feer geld-fwrlig ende kaar 'tg , ofte een Jeer

"Voorfigtig Staatkondig Menfch.

Meteenen Boe re , een goed aardige hgt-gelooVtg) onyoor-

(igtig Menfch,

DEwijle alle rccdelijke Schepfclcn , geenc uitgefondcrd , haar

eigen behoud behooren te fouken, ende wanneer fyietwesmet

anderen te Ichiiffen hebben, weten d.u ecne wcl-gellelJe onderlin-

ge Liefde, omfig te behouden» vanfi;n eigen felfs behoorde te be-

ginnen; Sovolgd hier uit} dat geen verftandig Menfch aan den an-

dere ecnige weldaad doed , dan met die ged;igcen en hoope, dat hem
desweegen van dengeenen, welke die weldaad genieten, ofte ook
wel van anderen, by voorvallende gclccgendheden, ook eenig goed

fal weedcrvaaren. Ende wanneer daar naa de geen, welke die

weldaad i^enootcn heeft, de felve met eene andere weldaad, vry-

willig , aan fijnen weldoenerc felve , ofte aan den geenen , die hem
lief zijn. erkend ofte niet, foo werd de felve gcfegt, Dankbaar of-

te Ondankbaar te zijn. Ende werd dcrhalven de Dankbaarheid of-

te Ondankbaarheid met regten gefegt alle mcnfchclijke Deugden
op te wekken, ofte uit te blulfeu. Sulks in gevolge van dien de

de
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de VankhAAYc Menfchen ten hoogden geagt , cnde de Ondankbaare

feer vertbeid behoorden te werden. Gelijk het oud Latins Spreek-
woord ons dat leerd» namelik, Ingratumdkas & omnia dixeris. Seg
maar dat hy ondankbaar is, ende gy fult foo veel quaads van dien
Menfche gcfegt hcbben>als men van iemanne ter wereld feggen kan.

Gelijk meede de Grieken met hare Fabulen eenen Ondank baaren
menfch willende afbeelden,onsvoordragenjdatde Wolf ten been in

fijner keele hebbende , den Kxaan ootmoedig bad , hem daar van,

cnde mitsdien van der dood te verloflen j ende dat de Kraan het

felven met fijnen langen bek , van feer diep uit der keele getrok-
ken hebbende, met die hoope, dat de W^ü// voor die groote wel-
daad dankbaar foudewefen, de fTöZ/indeedevandienden Kraneh^d

ogefegt: Hetftrekke u ter oovergroote belooninge, dat iku het
„hoofd, wanneer het in mijnen mon ie was, niet hebbeafgebeeten.

Ende is meede aanmerkens waardig, dat de felfde Grieken ons
der Wolven aard in feventien vcrfcheidc Fabulen leerende kennen, met
hem wel afbeelden. Domme yBedroogen werdende. Bedriegende, GuL
ftge.Kaarige, Nijdige, Mein-eedigcy cnde fTr^f^^^ Menfchen : maar dac

fy ons door den Wolve nooit eene eenige Deugd der Menfchen lee-

ren. Sulks fy met alle opgemelde Fabulen gelijkelik aange-
merkt weefcnde, ons niet duifterlik te kennen geeven, dat by
ondankbaare Menfchen gants geene Deugden te vinden zijn.

Ende hoewel de Oofierfe Fabulen ons wijder leeren, dat de Men-
fchen in her gemeen alle genootene weldaden inden fandcy ende op
den See-ftrande, en hare gedane weldaden inde klippen fchrijven, al-

waar dat fchrifc door de minde winden ofte Sec-vloeden , aan-

flonds werd uitgewifl; , ofte in dereewigheid blijfd, ende dat mits-

dien onder alle Dieren dcefer weereld geene ondankbaardere wer-
den gevonden als ecvcn de Menfchen-, Soo vermoogen wy nogtans
niet ons geweeten te befwaaren, met ons te onthouden, van in

foodaanige gevallen, daar wy fclfs gaarne van anderen geholpen
fouden werden, den fclvcn behulplaam te wecfen.

Dog wanneer ccnigc Menfchen, naa feer groote genootene
Weldaaden , booven die gemeene ondankbaarheid j door Geld- ofte

Heersfugti alfoo die gebrceken alleen, magtig zijn de Menfchen
tot de aller-fnoodflc Schclmftukken te bewcegeii , fig laaten ver-

leiden) om haren Weldoener te verderven, cndc te doodcnj ten

X X einde
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einde fy hem van fijne goederen berooven» ende fig daar en boven

met fijne Eei"-amtenbekleeden, in plaatfevan hem D^rikbdar te zijn:

Soo begaan fy daar meede een onuitTpreekehk groot Schelmftui^yCn is

dat een Gebrek ofte Boosheid, welke vvy in onfcr Tale , om der fcld-

fame ende fchrikkelijke vervlouktheid van dien , met eenen woorde

niet konnen uitdrukken : aifoo dat gebrek wegneemd alle gronden

van onderling vertrouwen ende ommegang der Menfchen, ende dat

mitsdien die boosip'tgtcn fig onwaardig ende onbcquaam maken, om
met eenige Menfchen , die fy in het byfonder alle ter verfiadigin-

gc van haare Geldgienghe'td ofte Heersfugt , fouden konnen befchadi-

gcn ofte dooden , eenige de minlle gemeenfchap te hebben.

Ende derhalven is het foo eene bekende groote onvoorfigtighetd oke
5W4ff -ö«i<oKrff j in fbodanige gclccgendheden van gepleegde ondank-

baarheid,met die bofe Menfchen,wanneer haar voorncemcn mis lukt

is, te verfoemn, en met die daar na eenige de minfte gemeenfchap te

hermaken j dat fulks niet dan van gants onweetende. Staats-onkondige,

' domme Boereuy welke niet wijs genoug zijn, haar eigen fceker verderf

te voorfien, kan werden verwagt: gelijk om die groote Dwaasheid

te verbeelden in onfer Fabu le, de perfoon van eenen Boere en-

de Boerinne vo'orgedraagen werd.

Ende om nu onfe voorgaande Rccdenhaavelmge te bevefligen,

fchijrtd wel dienflig te weeien, met exempelen aantewijfen, dat

nog heeden in onfen Lande vecle dicrgeli|ke Heersfugtige^GeldgurU

ge Boüswigten, als ook foodaanige onvoorfigtige Menfchen zijn,

ofte onlangs geweeft zijn j maar foude het fclven al te veel aan-

ftoots geeven: om dat de allerhoojle enJe te gelijk de alUrmagtignc

Menfchen decfcs Aardboodems > fig in die Exemfelcv geraakt en-

de gemeend te zijn, fouden vermoeden, ende mitsdien geuillè-

lik op den uitlegger deefcr F abule n fwaare fiagen fouden doen
vallen.

Sulks het ons genoug fal weefen , nu te moogcn fcggcn , iht

de cigendlijkc fin'deefer F abule is, ons xe heren, dat altijds,

ende in alle Landen, diergclijkc ondankbaare boos-aardige i\iei>

fchcn, ^\s dcei'c Slang , ende ook dicrgclijke goed-aardige, dog
onwcctende ende des Staats-onkondige Menfchen, als dcefe Boer

ende Bacrin was, gevonden werden.

Hef
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//(^/ zjnjlerh beenen die weelde

draaoen konnen,
(3

SecuTtJie res Japtenüan antmos /iu^aittr'.

6 1 . De Krokodillen ende de K^ningjens,

DE Krokodillen ooverdenkende , dac fy tot het faajen

ende maajen
,
gelijk meede tot alle Handwerken on-

bequaam waaren , ende dat fy daar en booven weegens
haare groote lighaamen, feer veel voedfels noodig had-

X X a den,
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den, ende dat fy het vereifte voedfel uit ende in haar

eigen felfs niet verfchafFen konden ; beme, ktcn daar en

teegen, dat fy feer bequaam waaren om ten waatere en-

de ten lande veel voedlels op andere leevendige fchep-

felen te bejaagen. Weshalven fy ook goed vonden ^

niet verre van der See , aan de aller-vermaardde Stroom

des ouden IVeereids, naamelik de Np ^ fig te onthou-

den •, ten einde fy op de uit der See naar booven klim-

mende, als ook op de van boven naar beneeden daalen-

de riffeiiy fouden konnen aafen, ende daar beneevens

fig ook met den VleeJJe aller Land-dteren louden konnen

voeden. Ende alfoo die t^rokodillen ter opgemelder jagtc

feer naarftig op paften , ende veele vangften deeden , foo

wierden fy mits dien aldaar feer oovervloedclik gevoed.

Waaren tegen de kleine ^'ö/?/>;^/W5 weetende, datfydc

aUerJileinfien onder alle de Voogelen waren , als ook cover-

denkende, dat fy feer weinig voedfels nodig liadden, en dat

de tongelofe Krokodillen hare monden en tanden, vanden

yijjè ofte den Fieeffe, onder het kaauwen ende flikken, daar

in ofte aan blijvende hangen , niet fuiveren konden •, ende

dat fy nogtans daar van gaarne ontlaft ende gefuiverd

fouden werden , foo verfeekcrden opgemelde kleine Ko-

ningjens fig , dat fy alleen daar van gcnougfaam , ende

dat meer is, ten nutte van beiden, gevoed fouden kon-

nen werden. Weshalven fy klein, fchraal, ende maa-

ger zijnde, feer ligtclik daar naar toe vloogen , endeden

Arokodillen beloofden , indien fy gcgecten hebbende,

haare monden wilden oopenen , dat
(-f

Ko7ii7igjt)is als

dan daar in vliegen , ende de felve monden als ook haa-

re tanden ende keele, van den aanhangenden ofte daa:

in blijvenden Vifl^ ofce Vkeflc fuiveren , ende daar

mecde
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mcede te vrceden weefen fouden , fonder cenig ander
voedfel ofce loon te begeeren. Het welk de iKr^okodilL-n

aannaamen, ende in gevolge van het beloofden, t*elkens

als ly gegeecen hadden , haare monden oopenden ; ge-

lijk meede de Koning)ens niet verfuimden , aldaar haar
voedfel van het ooverfchot der Krokodillen te fouken,
ende te vinden.

Hetwelk ten nutte van beiden, eenen feekeren tijd

geduurd hebbende, foo wierden die Ronhgjem door het
nuttigen van dat niew ende feer aangenaam voedfel foo
/e^er ende gulfig, dat fy vermerkt hebbende haar peu-
teren 'm den monde, tanden ende keele, den Krokodil-
len feer aangenaam te zijn , ende foo veel gemaks aan te

brengen , dat fy daar door gemeenelik van den flaape
bevangen wierden : Soo verlokte haare gulfigheid, ende
infonderheid deefe flaap der Krokpdtüen^ de Komngjens
foodaanig, dat fy gefaamcntlik bcflooten, in der felven
flaape fchielik het peuteren 'm den monde te laaten , om
in der keeie te kruipen , ende aldaar wijder niet alleen

meer fpijfe te vinden , maar ook het aller-lekkerfïe beet-
jen, naamentlik de kever ^ te ceten. Het welk ook al-

foo gefèhag. Maar terwijle die Kpninp}mt fig dus met
die kever meenden te verfaadigen, befweeken de Kro-
kpdilUn^ flooten haare monden, ende ftierven : Sulks
die domme ende al te galfige I{pnwg]ens , haare aller-

meefie welluften meenende te verfaadigen ; aldus ook
door haare domme gulfigheid haar leeven eindigden»

Uitlegt
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Uitlegging der Woorden.

A/fet Krokodillen werden bier yerfïaan , In-

gefeetenen eenes Lands ofte Steeden , die yan

hutten des Lands ofte Van buiten der Steeden ,

... foodaanige Winjlen den Lande ofte den Steeden

.
' daar fy wooncn , inbrengen^ dat[y daar Van Ie-

Veny ende andere meede Ingefeetenen ook Van haar

ooyerfchot konnen doen leeVen.

Met KoN'iNGjENs "Vrerden Verfiaan , alle amkre

Ingefcetenen , die haaren dïcn^t ofte baare Handwer-

ken, ende lijfs ofte lee^^ens bebouften ^ ter confuni-

tie in dat Land ofte die Steede^ yerbuuren ofte Ver-

koopeny om Van de Winften, die fy daar op baare meede

Ingefetenen doen ^ te leeyen.

Met den L e e v e r , werden Verfiaan , de Winden
,

ypelke den buiten-landfen H^ndelaaren , ende die baar

behulpfaam ofte ten dienjle in die qualtteit ^tjn , tot

haar ei'^en onderhoud noodig ^tjn^ ofltel, dtefy , het

^v in die qualtteit ofte ook als Menfcben , noodig heb-

hen y om dien handel met profijt te draven , ofte te

konnen Jubftjleeren,

INdicn men fig kondc verbeelden eene fcer volkrijke Stud, ge-
leegen in ccne gauts onmigthAare Landsdouwcj aan Vijfeloofe wa-

teren.
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teren , wiens Ingefeetenen fig fouden becfig houden met onder-

ling te dienen ode gediend te worden, als ook met, voor,ende aan
nulkénderen alle lijfs' ende leevem-belwuften teverfchafFen, te maaken
ende te verkoopen > fonder dat ieman der felven van buiten in die

Steede eenige vrugten ofte winfte bragte : Soo foude die Stad konnen
werden vergelecken by eenen Menfche , die daagcliks voedfel no-
dig hebbende , nogtans het felven buiten fijnen lighaame niet

liomiende vinden, ten raade foude werden, fijnen honger te Hel-
pen, met fig in armen ofte beenen eene Ader te oopenen,,ende
daar uit fijn eigen bloed te fuigen. Ende foude die Menfch iiaiv

fton s bevinden, dat fijn lighaam, met een voedfel uit fijne ei-

gene Leeden getrokken, niet beftaan, maar quijnen ende vergaan

foude i ten waare van hutten eenig bequaam voedfel in den ligha-

me gebragt wivrde.
.

Ende oovcrmits alle de Ingefeetenen eener Stad te faamenV
waarelik een Politik ofte Borgerltl^ lighaam uit maaken» foo is het

eeven dus ofte naar gcraade, gefield met die Steeden y welke uit

liaare eigene Situatie den Ingefeetenen gants geene, ofte al te

weinige Vrugten ende Lecvens-middelen verfchalfcn kon-
ïï^n, ..

'- _ j, .

Ende is dit dei^éeden, waarom men nooit ecnediergelijke iStad

vind, wiens weefiji. bellaat in dienjlbaare Menfcben,- 9.\s Medicijns ^ Ad.
vocateny Procureurs^ Brood bakers , Bier-brouwers j Kleedermaakers ^ Met-

feUarSy Timmerluiden, &c. haare dienflen, ende waaren, alleen aan
de eigene Ingefeetenen van haare Stad doende ende verkoofende. Al-
foo alle de felven, met dus op malkanderen te aafen,. ende geené
winden te doen, dan die haarenmeede Ingefeeten afgaan fou-

'dcn, aanftonds quijnen, cndo. feer haaft verteerd weefen foudcn.
Welk ons bejluit niet kan werden gefwakt» met aan te wijfen,

dat in fcer veele groote Steeden, van ouJc tijden af, foodaani-

ge dvi^ingende Gilden zijn gewecft , oovcrmits men die Steeden

wel dopxfoukcnde, bevinden (jil,,, dat die Steeden ^ of, door éene
groote Hof'houdinge eenes Heeren, ofte door groote daar voor by
loopcnde Stroomen, ende een verficrd Stapel Regty gevoed werden
door de mnji ende een voedfel, dat den Vrftmdeltngen afgaat.

Dit
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Dit Bc fluit derhalven aldus voor vaft gcftcld wecfcnde, foo

blijkt Idaarelik , dat alle opgemclde Ambagtsluiden, endc andere

Dienftb<tre Mcnlchcn , in foodanigc Steeden dependcercn en gevoed
werden, van haremeede Ingefeetenen , ofte van andere Menfchen,

die buiten der Steede vrugten ofte winden vergaderd ofte gedaan

hebbende, genegen zijn, alle die winftenjofte een gedeelte van dien,

tot , en voor haar nooddruft, gemak ende vermaak aan anderen hare

meedc Ingefeeten te befteeden. Ende foodaanige nutte ingefee-

tenen^ die de anderen aldaar doen leeven, zijn Landbouu^ers ^ bin-

mnUndfe Vijfers^ Kenrenieri , die buiten des Lands haare Gelden op
Wijfel laaten loopen, ofte op Renten uit geeven aan haare meedc
Ingefeetenen, welke daar mecde van buiten des Lands > winften

'm den Lande weten tebrengeru Gelijk meede infonderheid foo-

danigefeer nutte Ingefeetenen zijn, alle binnenUndfe Manufu^uriersy

bHtten- landfe Handelaars yViJfm, Beeders in Scheepen^ met allen die inden

felvcn in die quaitteif ten dienfte ofte behulpfaam zijn , met haar

ecnige koofwaaren te verkoopen, ofte haar anders fins ten dien-

fle te weefcn. Alle welke Ingefeetenen haar felven door haa-

re buitenlandfe w'mften gevoed hebbende , alle die andere In-

gefeetenen ook van haar ooverfchot in der ecvvigheid konnen voc-

dea.

Dog in gevalle opgemeldc dienjlbaare ingefeetenen t Amhagtsluu

deny endc Verkoopers ter jleet binnen der .^^teede, niet tragten haa-

re teering (oodaanig aan te Hellen, dat fy fig met foodaanig irr-

yviUig ooverfchot der buitenlandfe winften laaten gcnougen , maar

ieui ende gulfig werdende , van den ^egcerdcren haarcr Steeden

verfouken, dat fy van haaren Dienfte, Ambagte ofte Slijtinge

.

een Oild gelieven te maakcii, m"et uitfluitinge van alle 'anderen i

dien Dienft , dat Ambagt ofte die Neeringc niet te moogen
doen, dan op feekere voor haar foo voordeelige , als voor an-

dere haare meede Ingefeetenen alfoo naadeclige Bcpaalingen

ende Voorwaarden : Soo zijn dit waarelik onfe Esopise K*-

vingjem.

Ende in gevalle, dat ook de Regenten foodaaniger wvrugtbod-

r/iii^ gelcegene Steeden, foo onvoorfigtig zijn j het felven tls dan

toe
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toe te ftaan , foo zijn dit ook waarelik onfc in flaape gevallene

E s o PI s E KrokodilUn. Want als dan vcrgaadercn die Gildemsejters

ofte Ooverluïden feer felden > dan met onder haar te lieden-

ken» eenige ordre, om door Uompüen meerdere winften ten

lafte der gemeene Ingefectenen^ ende tei- verkortinge. van-

der andere meede-lngefeeteneii aangeboawte Vrj/heid van den Re-
genten te verfouken end e te bekoomen.
Het v/elk allengs, ende met der tijd foo verre gaat » dat die nutte

Ingefeetenen,'welke buiten des Lands ofte der Stecde handelen, ha-

re leevens behouften niet konnen bekomen , dan met daai' vooren van
haare Winilen foo veele aan die Gilde-broederen op te fchieten,

dat fy niet genoug oover houden, om alle andere laden derRe-
publike te dragen ende aldaar te konnen fubfijieeren f waarom fy als

dan genoodfaakt werden, naar andere Landen ende Steeden, daar fj

meer Vrjfheïd genieten, ende min gefcbooren werden, te verloopen.

Ende werden fy als dan gevolgd van alle die geenen , welke haar

in die qualiten ten dienftc ofte behulpfaam zijn.

Sulks ook als dan die feer ligt vervliegende Gilde-broeders en-

de H'erk:gefeUeH , welken den opgemelden nutten Ingefeetenen

in die qualiteit , ofte voor foo veel fy Menfchen waaren , ten

dienfte zijn geweeft, dit gemeen verloop, oovermits haaren
kleinen omflag ende weinige bagadje , feer gemakkelik kon-
nen volgen, ende ook volgen moeten. Ende alfoo konnen die
Gilden ende Gilde-broeder i geene Steeden doenbloejen, maar wel den
geheelcn ondergang dier Steeden veroorlaaken , wanneer fy in dc-

fen flaapefige ofte verfuimenda Regenten ontmoeten.

Sulks de eigendlijke fin dcfer Fabule is, dat de Regenten
van bebouftige Steeden, nooit behoorden te gedoogen,dat Gilde,

broeders ende dienftbaitre Mcnkhcn eener ende der felve neeringe, bj
cenquamen,enR^^«f/?^»infl:elden, terverminderinge der Vrjheidha.-

rer mcede Ingefeetenen, ofte ten lafte der felven. Ende dat infon-

derheid opgemelde Regenten fig feer forgvuldiglik behoorden te

wagten, cenige mlle-keuren te maken, waar by haare Ingefee-

tenen, die van anderen leeven, in wceder-wille ende ten lafte

der meede Ingefeetenen» die haar ten werkc ftcilen ofte doen
Y y Icevcn,
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Icevcn; haar voedfel ofte winden bekoomen moogen ofte kon-

cen. Om dat die nutte ende groote meede Ingcfeetenen veiloo-

pende, noodfaakelik die kiemen ^ welke van de Winftcn der

anderen moeten leeven, ook verloopen moeten, ende aldus ecne
tivïle Dood vctoorfaakcn j foo voor haar felvcn iJs voor haar WeU
doeaers» ende voor eonc geheelc Sceedc»

Ddt
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Dat men maar eenemaal doen J^an* móet men
niet haajli maar wel doen.

-^emo ad t^ fero -t>enir, unAe nun^uam cunt

62. De Vos fonder Staart.

tj'

En Vosy die wel eer op fecr geringe ptankjens breeds

-'waatcren had oover gcvaaren, mits fijne Staart als

cen/^^/opfleekende, ende daar meededen wind bequa^

mdik vangende: ende die daar beneevens in fijne hooge
cnde wonderlijke onnaarfpoorelijkefprongen, figvaniïj-

ner Staarte bediende als van cencn Stierey om fig te doen
nccder vallen fvo ende daar het hem geliefde > ja die daar

Y y 2 en
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en boven van de ^/öö/^'w, als fijne binnen-landfc Vyanden,

geplaagd werdcnde, defelvc alle te gelijk konde dooden,

wanneer het hem maar geliefde opgeheevcner staarte al

langfamer hand in den watere te gaan, ende te duiken , om
door dat middel de Vloojen in den toppe der Staarte ge-

dreeven hebbende, als dan die Staart fchielik onderden

waatere te haaien, ende alle de Vloopn te gelijk da^r op

ende daar in te doen drijven ende verdrinken : ende ein-

delik een ende defelve l^os y welke felfs den Pfolf, fijnen

grooten uitheemfen Vyand,in eenen oopenbaaren kam-

pe had ©overwonnen, alleen met die konften, dat hy fij-

ne Staart bepift, in der ftofFe gewenteld, ende als dan

in de oogen des Wolfs geflingerd hebbende , door die

fcherp-bijtende flijke, hem eerft het gefigc benoomen,

ende daar na gedood had j Die l^os feggen wy , was door

alle decfe klouke daaden feer vermaard ende ge-ecrd ge-

worden.
Dir alles niet jeegenftaande, wieid die Vos eindelik in

eener ftrikke gevangen , fonder daar uit te konnen gera*

ken 5 dan alvoorcns eenen flag van den Boerc, die de vangfi:

fijner Strikke c^uam bc%tigen,tcvcr\vagten i welke Boer

als dan meencnde den f^ojjc het hoofd te klieven , door

des f Ifs fpartelcn mifte, ende hem den Staart af hicw.

Welke ^os dus ontfprongen zijnde, in fijner eenig-

heid fijn verlies bcVreiirde , endcooverdagt, dat hy, die

voor deefèn van andere f^opn feer gc-eerd ende geagt

wasgcvvccftj nu, dus mismaakt zijnde, ende iig als voor

heen Van fiyne Vyanden niet konncndc redden, welliaafl:

.van de andere l^yj^n, ü]ne ou4e Vrienden, lig vcrfmaad

foudcfien, in vougen dat de dooJ hem wenfcheiijkerdan

hec /ee-ven foude wefen: ende dat Ly ook daarenboven

vani»ine^>'rf»^^?s(.w^ haaii, gedood foude werden. Sulks
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hy cenen tijd lang getwijfeld hebbende, ofhem (budelu-
flen foodaanig langer te leevcn ofte niet, eindelik eenen
moed grep, door hoope * dat hy veele g^fetlen tn fijnen

ongelukje foude konnen bekoomen , endc daar door fijn

verlies, indien hy fijne faak wel aan leide, draagelijker

maaken foude.

De Vos ging derhalven in der 'vergaderingc der VoJJen^

alwaar hy in volgender wijfe fprak : „ Mannen Broeders ,

„ik hebbe oover lange gcdagt, op de ongemakken, die

j^onfe lange ende fwaare Staart ons aandeed : ende
„weegens onfe onderlinge Mnagfihap vind ik my ver-

„pligt, alle de fèlven u nu voor te draagen. Want voor
„eerft is feekcr, dat onfe IVyfkens haar waater niet 1 00-

„fen konnen, fonder de felve te bepiflen j ende dat fy.

„als dan den Staart door haare fwaarce ende langte,

,. oover flijk, ftoffe ofte fand lleepende, ende veel van
„dat daar aan blijvende hangen, haaren lighaame eene
jjfeer affienelijke vutligheid ^ als ook eene ondraagelijke

,^/L2.7i^r/^ veroorfaakr, ende haar daar door alleen dik
„doed vall.n in de handen onfer vyanden. Alle decfe
„ongemakken zijn wy Mai,nen ook in i\)A^t\ van Ree-
ggen onderworpen. Ende daar en boven gebeurd veel-

5, tijds, dat wy met onfen geheelen lijve de Strikken,Vofle-

,, vallen, ende laagen der laageren ontgaan zijnde, ofce ons
,j in hooien geborgen hebbende, onfe Staart in den Strik-

„ken ende Vallen gekneld blijfdj gelijk my ///^^r/^^;/;^/?^;;!

^,Va(Je felfs onlangs gebeurd is: ofre het gebeurd nog meer,

„dat wy by dtn Menfchen door onfe Staarte ontdekt,
„ende daar by opgehaald werden. Sulks waarelik onfe

iyStaart ons nergens toe fchijnd te dienen, dan om van
i^ons ^Q\i2indióï]kQ yioer-vuagers te maaken. Weshalven

Yy
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^ SgUt'mm miferisfocios haltujfc mabrum.
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„ ik bcfluitjU fcer crnftig te raaden , datgy rn aller haaftc

„u ook de Staart doed afkappen.

De mecfte eenvoudige /^r7/7i??ï in der haaftcnict wcctcn-

de> wat daar in te doen ofte te laatcn foude weefen , en-

dc fchijnende als by ooverrompelingc cnde de meeftc

ftemmen , Cig allen de Sr^art te Tullen laaten afkappen :

Soo ftond een der kloukmoedtgHen op, ende fprak als

volgd : „Mannen Broeders, ons werd hier voorgefteld

3, ende aangeraaden eene Saak , welke ^ indien wy eenmaal

5, gedaan fullen hebben , ons m der ee^jiigheid beletten faiy

^yooit weeder in denfetvtn flande ^ daar X7 nu in zijn^ te

iikeeren-, weshalven het in allen gevalle eene groote ende

,,aller-noodigfl:e wijsheid 'is ^ daar in niet te treeden , dan

„ieer traagelik,oni middeler-wijle alles voor ende teegen

„rijpelik te konnen oovervvecgen. My aangaande, weet

„ik van nu af aan, ende behoord ook nu u allen indag-

„tig te zijn, in hoe veele geleegendheeden onfe Staart

i5onsdienftig is gewcefl:, ende hoe meenigmaalen (y ons

„uit doods benawdheeden verloft heeft.
^ Ende meen ik,

„dat fclfs deefe f^os fig fchaamen foude, ons dit aan te

„raaden, ten waa re hy albereids fijne Staart quijt zijn-

jjde, ook met onfc fchaade ende fchande de fijne hoop-

„te te verminderen. Door welke reedenen, aller een-

voudiger l/ojfen oogen foodaanig wierden geoopend , dat

fy decfen i^os niet alleen om fijner Jiaarteloosheid ver-

fmaadedcn, maar hem ook als cenen valfen fchandelijken

Schelm ende ^crraader^ ecwiglik uit haare Vergaderingc

banden: cnde hy derhalven als een zvoeft Balling i affon-

dcrlik van alle (boffen , moetende leeven , in dubbelde

fchande j arremocde ende fpijt, feer haaft dat fcer ellen-

dig leeven eindigde.

Uic-
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Uitlegging Jer Woardcn.

-^[/^er Vossen hbhm de Ouden yerlladn^ ^fen^

fchen die met een goed menfchelik yerfland he-^

gaafd ^fh
Met de Staart, hebben (y Verjiaan de byfondere eti*

Je ook atgemeene Vryheid»

MEn fegt gemecnelik ^ dat dz Menfchen de Jyood^ de Arremoc"

de, ende de Schande, foo feer vreefen , dat fy , om die te ont-
gaan, ofte haar Leeven te verlangen» als ook haare Goederen ende
£ere te vermeerderen, veeltijds van alle deugden foo verre afdwaa-
len, dat fy fig niet ontfien, om het eene te ontgaan, ende het

andere te bekoomen, God Almagtig te verfaaken» haar eigen /c^t

Vaaderland te veuaaden, ende haare lieve Kinderen, Ouderen, Broeden-

HH ende Sufteren, van haare goederen te bcrooven, ende alle die

haar ander fins feer lieve Menfchen alfoo in verdriet te brengeh:
epdar fy felft een foo groot verdriet ontgaan foudcn mogen, welk
fy fig verbeelden in ^rwofte eereloos te leeven ,of wel inhct fterven

geleegen te zijn. Dog of wel de Dood hier door ons voor aangefteld,.

ende by anderen de vreefelikfle onder alle vreefelike faaken genaamd
werd i 4 Soo leeren ons nogtans de Gedenkfchriften , welke ons de
gcfchicdeniflên ende den aard der Menfchen voordragen, dat de
Dood veel min als de Schande, wicrd gevrcefd vatïde Athenienfe Vrou^

ufen, wanneer die van der onftervelikheid der Sielen, door den
Philofoof Flato ooverreed zijnde i om die te genieten, fig in groo-

termeenigteblijdelikdoodeden: en dat dcRepublik gccnenraad
konde vinden, om fulksin het toekomende te beletten , dan met
af te kondigen: „Dat men alle de lijken der gecncn, die fig fcl-

»ven fouden dooden, naakt uitgefchud op der markt, t'haarer

3>fchande, ten toone foude flcUen. Gelijk mcede de Btjiorien

ons leeren, 6 dat de Dtütfen van ouds, wegens eenige flaawhertig-

heid
a Arijiot^l, 3 i «•O» b C» Tacit. de Gcrm» item Cluver. Garm. Antiq,
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hcid endc ontrow in den ftrijdc bewecfen , voor Schelmen uit alle

gcmeene Vergaadeiingen gebannen , ofte ook de Ooverfpeeli^e wij-

yen door haarc Mannen daar van ©overtuigd , cnde fmaadeiik als

eerelosfen uit den huife gcdreeven zijnde, veeltijds om die fchande

re ontgaan j fig voorbédagtelik , ende met hulpc haarer Ouderen

ofte naafte Maagen , verhingen.

Ende bevinden wy ook daagcliks, dat de Arremoede ons niet

fwaar om draagen foude weefen, indien de feive niet altijds den

Armen by alle Menfchen, jaa Cdfs by die geenen j daar van fy,in

weelde zijnde, fecr plagten gepreefen ende hoog geagt te zijn,

die [chAnde aanbragt, dat fy voor veragtelijke cnde belaggclijke

Menfchen gehouden werden, a Ende indien niet daar en teegen

^Ue die veel goeds hiüttcn, gemeenclik daar om alleen van demec-

ile Menfchen plagten ge-eerd ende gepreefen te werden, b Het

is dan waarelik de vrees van de fchande , ende eene verkeerde begeerte

yan gc-ecrd te v»'erden> die gemeenelik ooifaak der opgcmclde

groote Schelmftukken is.

Dog het is tijd» naarder aan den finne onfer Fabule te ko-

men. Een yder weet dateener><: diefig vrywillig een Slaaf mtiikt

van eenen anderen Menfche, daar hy een Vrjf-man konde blijvenj

het veragtelikfte ende hetfchandelikfte /c/;f//«y?«itbedrijfd, dat een

Mcnfch ooit op fig fclven uit voeren kan. Ende daarom fiet men
ook veeltijds, dat die fig bewufl zijn, foodaanigvuil (luk begaan

te hebben, anderen ook aanraaden desgelijks te doen; op datfy,

door dat middel haare fchande met de meenigte hunner meede-ge-

fellen, cenigfins fouden minderen.

Dus gaat het ook in Vr^e Landen ende Steeden, daar een Menfrh in

foo grooten aanficn is geraakt, dat de mindere Ingefectenen cnde Mx-

^firaats-ferfoonen die verkcerdelik ier- ofte Heers -fugtige, endc wa-

relik de aller fchandelikfte flaaffe Menfchen zijn , vermoeden den

Uoogjl gefteegen met hulpe van eenigc weinige anderen , Heer ofte

Tyran oover alle de ingefeetcnen der feive I/rn</^« cnde Steedin tekon-

nen maken , wantfy gemeenelik alsdan gelijk boos-aardige Slaven,

^g ten dien einde ten Hove aangeven, cnde daar door ook hare Vrj-

bed

a Ki7 huUt infelix paupertat durius in fe quMm /juod ridiculor homnes fadau
b O tjwmii lobis hunc prajlat honerem, fuvc». Sat. f.

' c'^i ad Prctf«iiip4r(icipar^dumfe vennndartfalftt eji.
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hc'rd verloorcn hebbende, niet ruften met foo een gröót fcbcii::^^^

alleen gedaan te hebben j maar ook daar en boven geduurig an-

dere Menfchen, welke fy ter uicvoeringe haares fchelmiluks vaa
nooden hebben, aanraaden fig meede ten Hove te bcgeeven, om
aldaar de fcWe fchelmftukkin ^ die (y begonnen hebben, te helpen
uitwerken ende volvoeren , ten dien einde haar feer fmaakelik
voorftellende alle de voordeelen die Cy aldaar foudcn konnen ge-
nieten, ende in het geheel verfwijgende, alle de forgett, ongemak^

ki» ende ellenden jx^dl'ic die Menfchen feekerlik onderworpen zijn,

die fig Slaven van eenen Heert gemaakt hebben, ende welke dien
volgende van dien ti)de aan nietwes uit eigener beweeginge mo-
gen doen ofce derven feggenjmaar altijds naar eenes anderen voor-

pijpen danfen ende fingen moeten. Ende infonderheid verbergen
decCeJlaaffe ende Land-verraadende Menfchen voor den geenen die

fy voorneemens zijn ten Hove te trekken, degroote fmert die haar

oever den hoofde hangd, indien fy fig dus Staarteloes gemaakt heb-
bende I anderen niet konnen bewcegen om fig ook de Staart te

laaten afhouwen.
Dit hebben wyin de voorleedenc ccwegefien aan den Regenten

der afvallige Neederlandfe Provimien, welke fig onder de Heerfchap-
.pie des Konings van Hifpatiietty ofte om beeter te feggen, onder
defes Erf-Hertog- ofte Erf-Gravelike Bedieninge begeeven hebbende;
gedurig den vryen Vereenigden aanradeden, insgelijks te doen j feer

breed voorftellende allede groote Vryheeden ^ die fy genooten, en-
de degroote Lafen y die de Vereenigden alleen om denfchijn vanee-
nc meerdere Vryhcid te genieten, mocften draagen : maar in het
geheel verfvvijgende het fwaare juk des Pausdoms, ende hoc groo-
te Slaavernie ofce ellendige ftand het is, tewoonen in eenen Lan-
de, daar het wel- ofte quaalik-vaaren, jaa Leeven ofte Dood al-

ler Ingefeetenen eenes Lands, hangd van de gonften ofte afgon-
ften eenes eenigen Menfcbe.

Eindclik hebben wy ook in de voorgaande ofte onfe Eewe grficn

ofte ge' loordjdatcenigeflaaffe Ingefeetenen van Koningrijken, Her-
togdommen, Landen ofte Steeden, die wel eer vry gcwecft zijn, om
naar den eis der Republike, Dienaren van Staat te mogen kiefcn ofte

niet
i fig daar na hebben laten beweegen, om eenemaal ende voor

allen , foüdanige Erf. dienaren te kiefen, ende mitsdien voor foovce-

2. z Ic
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»e uwc cnac oer eeheele Republikc Vrjfheid te verminderen. Endc
hebben wy vervolgens geilen, dat de felve flaaffe Menfchcn daar na

ook feer hebben gewoeld cnde gewroet, om de vrye Regenten endc

Ingefeetenen van andere Republiken, Steeden ende Landen, te kon-

nenbckallen,datfymecdefoodanige irf^ienaren koofen: maar dat

die akijds geandwoord hebben 5 Gy hebt de Vr^l}€Mi gehad , om
naar den eis uwer Republikc Dienaren van Staat te kielen ofte nier,

cnde in allen gevallen eenen kielen willende , den bequaamjlen te

kiefen, nu zijt gy die Vrj/heid quijt, ende moet u laatcn bedienen

van onbeciuAamen ofte ook quaad-wiüigen ^ foo als fy gebooren fullen

worden. Decfe uwefchande foud gy gaarne met on(c fchaade min-

deren > waarom gy ook beantwoord werd, gelijk de wijjie Vos in de

ËsopiSE Fabulen onslecrd, namelik: ,, Wy fien waar het

5, u fchortj ende watgy voorneemens zijt. Gy hebt uwen Sta4rt

„niet wel bewaard , maar laaten afkappen, eride raaded gy der-

5» halven > dat wy het ook doen, om u gelijk te zijn. Wy daar

j^en teegen bevinden ons met onfer Staartc foo wel, dat wy die

>, ftandvSliglik denken te behouden.

Ende dus mecnen wy den eigcndliken (inne deefer Fa bul e

foo genougfaam te hebben verklaard » dat het gevolg, endc meer
van dien tefeggen» grooten aanftoot geeven foude konncn, in ge-

valle QtuadwiUige Leefers het felven teegen de goede v. ille des Aft'

thmsy op feckcrc onfe gefchiedcniÖcn fouden willen toepafTco,

T^adr
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^aar Ruft is ende Vree ,

Heeft God altyds fijn Stee^

^aar T'iüi/l regeerd en Nijt

Is men Geds Seegen qtiijt.

In Jt/ccrJus ^ej/imc cut£ue ^lurtmA vts _pax

et' üutes ioms artiSus znaz^en/~ J'ucit-

6 j. De VïJ[ers ende het heroerd Water.

C Eekerc oude ViJJers in een fecr klaar ende beflooten

^ Water haare Netten uitgefpreid hebbende, ende daar
in uitneemend veele feer jonge kletne VtJJen^ ende niec
meer groote als haare nooddruft vereifte, beflooten, en-

Zz a de
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de die alle aan den lande gebaald hebbende, behiddca

fy de weinige ^röö/^ tot haare fpijfe, endc lieten alle de
kleine Viiïen , op datfc grooter werden fouden , vry fwem-
men : Sulks deefe oude ^ifjers op de felve wijfe van tijde

ten tijde haare necring doende, veele groote ViflTcn vin-

gen , ende dg daar by feer wel bevonden.

Waar naa eenige jonie ViJJcrs haare netten des gelijks

uitwerpende, ceven diergelijke vangft dceden, ende al-

foo fy geene ceering na neering (lellen , maar ook lekker

ende ooverdadig eeten wilden, foo greepen fy beide^r»?^

ten ende kiemen : waarom een der lelve kleine Viflen die

Vtjjchers aldus aanfprak : ,, Mannen, gy hebt albereidstoc

5,,uwes arbeids loon foo veele groute yijjen gevangen , dat

„ gy endc uw huisgefin daar meede genougfaam gevoed
^,kan werden, ende is aan een van diQ j^roote meer fpijfc

5, als aan dutjind onfer die ook eevcn foo groot (laan te

3, werden, indien gy ons hier laat leven, tot dat gy ende
„wy ouder zijn geworden; als wanneer gy ons alrijdsin

„dit uw beflooten waater fult konnen vangen. Laat dog
y,uwe dwaasheid foo groot niet zijn , dat gy in uwe ( )u-

5, derdcim duifend groote Viflen fult moeten miflcn ivi

3, plaatfe van eencn , die wy nu naweliks opwecgcn.

Maar niet jeegenftaande decfc goede reedenen, ver-

flonden ende vernielden deefe jonge ytijers allangs de groo-

te ende ook alle de klemt yijjen. Sulks die felve yilft-rs

daar na weederom groote. netten uitgeworpen , endc fon-

der ictwcs te vang., n , den ^antfcn nagt gearbeid hebben-

de, treurig met haar Toortshgt huiswaarrs voeren , als

wanneer eenige Toiunen y zijnde feer groote Viflen dog
van geene goede fmaak , waanende dit ligt de Son te wee-

Icu? X :wiens ligt fy feer beminnen, in haare Schuit Ipron-

h gen.
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gen ende aldus gevangen wierden. Waar oover die l^if

Jers fig foo feer verblijden, datfyfeiden onnodig ce zijn,

fig oover den koft feer te bekommeren.
Gelijk {j eenigen tijd daar naa weederom het Net uit-

geworpen hebbende, ende dat naar fig trekkende, be-

vonden dat het uitneemend fwaar om trekken was , fulks

fy doordehoope, dat daar in feer VQ^iz groote VtJJen fou-

den weefen , fig daar oover feer verblijden , dog einde-

lik het Net aangehaald, ende daar in niet dan ecne feer

fwaare y?i.?i gevonden hebbende, die vreugd fchielik in
droufheid veranderde.

Weshalven, terwijle fy malkanderen feer bedrukt aan-
faagen , een der felven , die niet de wijfte ende befte,

maar de ooverdaadigfté , behóuftigfte, ende welfpreeken-

ftc Vifler was, de anderen aldus aanfprak : „ Voor dce-

„ fen hebben wy met kleinen arbeide, ja al foet fingende,

^dic meenigvuldige kkeneViJJen in onfc Netten gekree-

„gen, ende die alle vernield. Daar naa zijn by geluk,

,,fonder eenigons toedoen, eenige Tonïnen inonfe Schuit
„gefprongen Sulks nu geenc ooverig zijn, dan andere

^yfjoüt': vijji-n^ die fig door geene foete ftemmeofte eenig
„dwaal-Iigt laaten vangen, alfoo fy door ervaarendheid

„in de klaarheid des Waters onfe Netten hebben leeren

,5 kennen , ende foo haafl: fy die vermerken, foo vlieden fy

,,ten gronde in hare hooien. Ende is dat nu de cenige

3, reeden, waarom wy voortaan met Iwaarcn arbeide niet

3,dan ƒ//: endey?^t7/<:7; ophaalen, ende allangs door arre-

„ moede vergaan fullen , ten fy wy het waaier foo feer

„ orr^fré^?/ , dat felfs de aller fchcrp-fienfte VifTen onfeNet-
„tcn niet vermerken konnen, ende dat ook de allerwij-

3>ftecndcftcrkfte indaC herotfrd IVaater hunnen adem niet

. > 2^ z 3 „ haaien
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„haakn konnende, eindelik foo mak fullen werden, dat

,,wy die met onfe eigene handen grijpen, dooden,ende

„ alfoo wecderom tot onfe voorgaande weelde geraaken

j, fullen.

Deefc raad beviel deefen Jongen behouftigen VïIJeren

foo wel, dat fy dien aandonds in het werk fielden jCndc

foo \^z\tgroote ViJJen vongen endc dooden, dat fy daar

meede eenen geruimcn tijd in alle ooverdaad endc vreug-

de leefden , ende daar naa niet dan te Iaat bemerkten

,

dat het Water door haare Beroerten in het geheel VüTe-
loos geworden was, fulks fy daar naa aldaar geene/^/^w
meer konnende vangen, van V^ifTers Landtoopen wier-

den , ende van arremocde in vreemde Landen flicrvcn.

Uitlegging der Woorden.

- j\/T^t Vissers hehhen de Ouden hier Verftaarjy

Leeraars ofte Hersfugtige Menjchen

T o N I N E N , '^ijn aanfienelike domme Ingefeetenen , dte

'weinige Goederen hebben.

Groote Vissen, ^ijn de meejl gegoede ende Ityjie In-

gefeetenen , die door geen bedrog , maar alleen door op-

roer ende geweld y ooyerhecrd ende geyat^en konnen

ipperden.

ALe gegoede Mcnfchcn, die aan eenc wijfc van lecven gewoon
zijn, in welke fy, door rufl ende vrcede, haaren fland endc

goederen bcfl konnen behouden, MJn ook gcmeenelik vrcedfaam,

endc
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ende foo oofenherüg , dat fy dien aangaande ictwes, dat haar ofte
ccnen anderen raakt, willende verkrijgen, het felven> door ande-
re Menfchen klaarelik te ooverreeden, tragten te bekoomcn,
ende onderwijlen ook feer afkeerig zijn , van ten dien einde ofte

ter verbecteringe van haaren ftande» bedrog^ ohegeipeld te willen

gebruiken , alfoo fy felfs geen bedrog ofte geweld van andere
Menfchen lijden fouden willen. Daar en teegen bevinden wy , dac
ongegoede Menfchen, die foodaanige wijfe van leeven hebben
aangevangen, in welke fy niet konncn blijven, dan door andere
Menfchen van haare goederen ofte amcen te berooven, ende de
fciven ten dien einde te vereiden, ende te verraaden, ofte te

ooverrompelen, ende te dwingen: alfoo afkeerig zijn van alle oo-

penhertigheid y ende goede reeden ><aavelinge, als fy wel in teegen-
deel geneegen zijn 5 om door duiftere ende opgepronkte woor-
den ofte teekenen, het goed oordeel ofte verlhnd der Menfchen
te bedwelmen, ende die daar na ook te leeren, te randen, ofte te

gebieden » alle het gunt ter grootmakinge der opgemelde behouf'

f/^<? Menfchen , ende Leer4aren, ofte Gebiederen ürekk^n ksin.

Dit in het gemeen van alle Menfchen gefegt hebbende , foo
vinden wy goed den (inne onfcr Fabule naarder te koomen,
met den Leefere 'móagiig te maken , dat onfe eerfte Heilige Leeraars,

in onfe Heilige Schriften werden genaamd Vijfers der Menfchen , ende
de l^^r des Euangeliums , ccn Visnet ^ dat ten voordeele der geenen,
die daar meedc bevangen werden, uitgeworpen is. Als racede aan te

merken is, dat defe goede F//m hebben geleerd endeonderweefen,
ccnen reedelikenChrifteUkeri Godsdienft,dievremd van alle dwang
is; ende dat daar en teegen alle die dwang gebruiken, z\\njaagirs^

Getpeldenaars , ofte foodaanige boofc Vijfers oofer Fabule, die

alle het gunt fy bejaagen ofte Vijfen^ vcrflindcn.4

Dit tot cenen vaften gronde gcftcld wcefende , behoorden de
Leepers wijders aantemei'ken, dat de Uetlige Apeftelen ende hare eer-

fte Navtlgers, in aller eenvoudigheid ende klaarheid hebbende ge-
leerd, dat de God Abrahams t die Heemcl ende Aarde gefchaapen
had, was de cenige waarhaftige G^d^ ende oojc verkondigd heb-
bende , dat Jefut Chriffim was de waarc iiesfiM ende SMltgmMhsr ,

wcl
a l/lAtth'Cap.^^H, B^.caf- it, Genef.caf.io^
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wel eer door de Heilige Propheten vooiTeid ende beloofd, daar mcc-
de feer vcele, dog meeft leer geringe Menfchen hebben bekeerd,

genietende onderwijlen by de mceil Gegoeden de fobere koft voor

haaren arbeid.

Gelijk meede wel aan te merken is, dat door dccfe klare ver-

kondigingc des Evangeliums, alle die verfier-dc Godsdicnften,

OïACuUn ei de Mirakulen der Hciienfe domeinen ende Grieken vernie-

tigd, verftomd ende after gebleeven zijn. 4

Dog is. God becter her, niet te min aan te merken, dat naa

deefe eenvoudige Chriften Leeraars ^ gevolgd zijn andere Leeraars^ die

met haare niewe fpitsvindige Leere niet foo feer de Saaligheid haa-

rer Leerlingen, als wel hare Eere, van met een doordringend klouk

verftand begaafd te zijn, ende infonderheid ook haare eigene tijJe-

lijkc grootheid, beoogd hebben. Ende dat Cy daar en booven,

om dit oogwit te bereiken, de reeden ende het verftand der Men-
fchen» foo veel in haar was, hebben verduillcrd met feer veelc

wonderen ende gcheiraeniflën b in te voeren, ende datallangsop

deefe wijfe, naaraentlik met foo van Goode Almagtig ende onle

Ziele te fpreeken, te leeren ende te onderwijlen > als of foo wel
God als onfe Zielen geen Geeft maar Ligbamea waren , ende ook fom-

tijds weederom naar de waarheid van dien. Ende desgelijks fora-

tijds van heeften t als of fy een menfthelik^verftand ende ^tde hadden,

ende fomtijds ook van de Menfchen j gelijk of in haar nietwes dan

beeftelik.was. Sulks haare eenvoudige Leerlingen uit foodaanigc te-

gen een ftrijdende Lecrc nietwes fcekers van Goodes, dcv ZieUn, ca-

de der Menfchen wcefen hebben konnen begrijpen.

Ende kan wijders cenen ydere bekend zijn» dat opgemelde on»

trouwe Chriften Leeraars^ op dcfe duiftere gronden hebben gebowd
haar Rijk der Duifternillen, waar in fy hebben konnen doen geloven

alle hare verlierde Al/r4C«/<rw,verfchi;ningen van Engtlen^'Duirelen.liei'.

Itge Zielen uit den Hcemele, ende klagende Zielen uit den Vagcviere.

Sulks die wel eer eenvoudige reedelike, Heilige, ende klare \ er-

kondiging des Evangeliums, by haar allangs is veranderd gewor-

den iu Heidenfe Konften ofte vprborgcndhedcfl j by haax Mjfteria gc-
naamcfe

a flutar.de Orac. deftSu*

b J^iracuUifMyfteria,
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naatnd, r.lfoo fy die met geen verftand ofte reeden ondcrfogt, maar
dommelik alle geloofd wilden hebben. <i

Waar op ook gevolgd is , dat (y alle geringe ofte voorfigtigc

Chriftenen, hebben vveeten te misbjuiken, om voor haar uit te

werken die veelvuldige , onder armoeds fchijn weelderige Monnik

ken ende Nonnen^ rijke Abten, magtige Bükoppcriy trotfe CardmaleHy

ende een foo (chrikkelik Hoofd oover alle (ie Halven, dat het uit fijne

gen^aakte DuiftcrnifTi donderende ende blixemende, by naait alle

Menfchen heeft vcrbaafd endoen buigen, bciaiven de allerwijftc,

welke iig van tijden ten tijden d;uir tccgcn kloukmocdi^hk ge-

fteld hebben, & en Je om welke van tijlcn ten tijden ook re be-

vangen» door die Roomfe Geefieltken geduurige beroerten onder de
0:;derdaanen, ende oorloogen teegen den wettigen Oover Heer ver-

oorfaakc zijn geworden, waar door ook eindelik by naaft alle die

Menfchen aan decfe duiilere Leeraaren ondcfrworpen zijn gewor-
den, ende fy Le' raars dus waarehk Vijjers van Menfchen zijn ge-
worden, niet. om die als volgens de Le.reder Heilige Apoflelen^ be-
hoorde vry na ir Lighame ende Siele^ maar om daar van volgens de
Leeredcr T/r^^wwcw, waareiik naar Stele ende Lighame haare^4r^« te

maken. Sulks die eigendlik zijn de Vijjers onfer Fabule, die

het Waater beroeren ende alle Viflen verflinden.

En ficn wy de waarheid onfer Fabule ook gedurig in an-
dere Menfchen , wiens Ouders fpaarfaam uit haare eigene Inkom-
ften geleefd hebben, wanneer die Kinderen des niet te min
door Pragt, Ooverdaad, ofte Lekkernie, rijp ende groen vcrtce-
ren , ende onderwijlen by gevalle ende geluk ecnige ervcnilTe of-

te goed tot onderftand bekoomende, eeven gelijk de Viflèrs onfer
Fabule hare Toninen vangen, daar na nog in hare quiftagtige huis-

houdinge voortgaan-, Sulksfy fig eindelik daar door genoodfaakt
Vinden, niet min als deefe boos-aardige jonge Viprs her Water ^ en-
de als nieuwe Nimrods ende geweldige jaagers , de Republikj^ waar
in fy woonen, te beroeren, om, doordat middel, het fVtld dat fy

bejaagen, namentlik de kr^^ der R'^^mw^^, ende die profijtelijkftc

Amten van dien, te b':komcn ende te verkopen, ofte by onftenteniflè
van dien, den Brand die fy inder Republtke hebben aangefteeken» ge-

A a a lijk

a Calvin. Infiif. lib. 4. cap^ 19.

b Pbil. Momaü Myji. Im^uit. cent. Magdeb-
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lijk wel eer de Roomfe Catiltna , met haare ende der Republikc

ondergang ^ dat is met beider ondergang ende verderf tragten uit

te bluflen ende te eindigen.

Sulksde fin dcefer Fabule is, dat alle Mcnfchenjendeby-
fonderlik de Heersfugtigen, het zy Kerkeltke Leeraars, het zyToltti-

ks Regeerders, met een weinig behoorden te vreeden te zijn, of-

te dat fy anders fiiiS door haare ooverdaad ende door die hecrsfugt

,

beiden fig felven als ook de Kerken ende Republiken verderven,

.

A'Üft
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Niet dat foo naaw gewoogen dieni^

AU J^eur te maaien van een Vriend.

^tificnJa e/t amtctn^
, eorum animus ^ttcer/t/

er Juhus e/h. ^/uf^cA

.

64. De Fos^ de ^ok^ ende de Soer.

"JO En Bok^ vreefende van cenige Jaageren gevangen te
*-' fuUen werden , verborg fig gemeenelik by dage in ec-

ncn IVijngaarde ^ om daar naa des nagts fig in oopenc
Velden met de kruiden van dien te kennen verfaadig.n.

Die aldus e^nigen tijd geduurd hebbende, fonderdac de
Aaa 2 Wijn-
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Wijngaard-man fulks merkte , wierd eindelik de 5ö;& door

de oovervloed ende Ickkernie der Ranken bekoord v en«

de niet jeegcnftaande de Wijnfiokkcn hem vermaanden

fbo onvoorfigtig niet te weefen van re minderen ende te

verteeren de geenen , door wi ns weivaaren ende hoog-

heid hy behouden raoefte werden •, Soo verflond hy alle

de lekkerfte ranken , die hem voorquamen , tot dat hy fig

aldaar niet langer konnende voor den Wijngaard-manne

verbergen, genoodfaakt wierd, Vcldewaarts te vlugten

^

alwaar^hyecnen ^os fag, die insgelijks den Jageren ont-

fproDgen was.

Dus beiden benaawd ende yverig hun r en weg fpoedende,

maakten fy vriendibhap, en wierden fy feer dorftig, ende by

cene Wan r-pMt komende, fprongen fy beiden feer fcnichlc

daarin,omdusharedorfl:tele(ren. Dog hare drink-luft ge-

boet hebbende, merkte de l^os eer(l,en daar na ook de Z^ö',

dat fy daar niet wecder uit fpringen konden j weshalven

fy beiden, ende infondcrheid dcBo/^^ treurden-, totdat

de l^f^s in volgender wijfe fprak : ^y Broeder y hoewel het

,, fig laat aan ficn, dat wy hier btiden 'gevangen, ofte van

„hongerc ftcrven, ofce van den Jageren gedood werden

jfuU.n: Soo heb ik nogtans ietwes bedagr, waar meede

„wy ons feekerlik van der dood fuUen redden : namcnt-

„lik, ftaa met uwe afterfte pooten op den gronde , ende

„met de voorfte tegen de muure-, breng dan uwe kinte-

^ rren de bord, op dat uwe hoorens ten hoogflen opllee-

„ ken 3. danfal ik op uwen rugge, ende vervolgens op u-

,, we hoorenen klimmende, met ecner fprongé hier uit

„geraaken, ende daar na ook u daaruit helpen konnen.

De Bok, dit hoorende, wierd blijde, fette fig aanftonds,

alsgefegt was, cndc de f^os fprong nog veel blijdelij ker

uit
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uit die doodelike Put j als wanneer hy , fonder fïg wij-

ders ooverde ellende ofte verloffinge des Boj^s te bekom-
meren , met den B kcf fchertfte : ende als die hem daar

en reegen feer ernftig bad , fijne diere beloften naar te

küomen , foo befchimpte hy hem des re meer, feggende:

„Indien gy foo veel verftands als baards had, gy foud in

>, gcene Put hebben gefprongen , fonder al voorens te

„ weeren , hoe gy felfs ongeholpen daar uit raaken foud

,

„ende nog min fou 1 gy, daarin zijnde, hebben geloofd|

„dat ik u daar uit helpen f.ude konnen ende willen.

Jaa ging des l'offc^-.' ontrouw ende gierigheid foo ver-

re, dac hy de vriendfchnp des ellendigen Boks verfmaa-

dende, fig wende tot den Bcercy wiens Wijngaard de
bok verdorven had , ende hem beloofde, dien Bok te

wijfen ende Icevercn , mirs de Boer hem daar en teegen
beloofde de allerbefte Hmne fijner wcrve. Het welk die

Boi.r ook plegtighk beloofd hebbende, foo leide die ^(S
den B er tor die Pur, alwaar die BoLr^ den ^ö/^gedood
hebbende, -hem te fijnen huife bragt, om fig daar mee-
de re fpijfigen. Alwaar toen de i^os^ als fijn bedongen
loon, vorderde de allerbeÜe Hcnie ; ende des Boeren

lVi,f haren manne in der ftilre {€\^^^ dat hy aan Ee^en^
cenen 8oos\S!;'gte gedaan, die ook feer rrowloofelik fi nen
Vriend dtn B^i had verraaden, ende daar en booven
meenigmaalen eenige van hare Hoenderen had geftoolen,

ende daar door de dood wel dubbeld verdii;nd had , niet

was gehouden ; Maar dat hy nu d^r\ v,ts ^ terwijle hy de
H r.nt blijdehk verwagre , behoorde te dooden, om die

allerbefte tim te be ouden , ende fig met eenen voor al-

tijds te wreeken, ende te ontflaan van dien loofen l)i -

ve. Welke raad 'des IV^fs den Boere feer wel behaagde;

Aaa 5 Sulks
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Sulks het TViffÓG, befte Hen geveinsdelik den Foffc bragt,

op dat, tervvijlehy lija .hoofd uitftak) om de Hen te aan-

vaarden i de Boer hem fcnp eene felle flag mogtc geeven,

dat 'h'y aanftonds in fijnen bloede fmoorde
, gelijk het

felven door haar ook alfoo uitgevoerd wierd.

•

i, . i :
"

Uitlegging der Woorden.

^T\e Bok, is een dom Menfch^ dieJlg door fijne /«-

,
flen laat yerleiden»

2)^W Y N G A A R D^ is een deugdfaam Menfch^ die door de

qemeenfchap der d^aafen ende boojen alttjds fchaade Itjd.

Pe Vos, is een fchrander loos Menfch y dieyan fij?ie

^ tuften verleid Tiperd.

De Boek ende fijn W y t' , ^tjn Menfchen , diè ten

deele uit -^raak- ende ten deele uit geld gierigheid^ ftg

niet ontfien^ haare beloften ende eeden te breektn.

•fl 3f;b ,

GEIijk een Gehuwt dat op ccncr Rotfc ofre op ecnen onbe-

weef^clijkcn gronde, vaft in een gebouwd cndc verbonden

tVerd, foo langen tijd beftendig is, als de Materialen v^n dien

duuren 5 Sulks het onderwijlen door geene ftorm-windcn , ftort-

ree^rens ofte waater- vloeden, om verre geworpen kan ucrdcn:

Ende dat daar en teegen een CeboHtP, dat op Sande, Veene,oftc

op eenen anderen wecken groade aebpwd is^ lioe v-aft het ook.

mooge fchijncn gebowd, ende welaan een verbonden te zijn,

buiten alle vcrwagtingc der gcencn , die deij gfond niet kennen,
iOw^j.i.

' ' ' ' door
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door eenige fcbielik opkoomende Storm-winden , Stort-reegens,
ofte Waater-vloeden, feekcrlik ter needer ftort», fchoondc W4-
terialert in (ig felven goed, ende vaft in een gebonden waaren: a
Alfoo gaat het ook met de Vriendfchappen die de Menfchen on-
derling m<-ken 5 namelik als fy die ten weedcrfijden bouwen op
goede Reeden j marhe'td ende BiÜikhe'td, mitsgaaders op eene ftand-
vafte wiüe ofte goede maximen ende gew99nte dts leevens van fig te
draagen naar hare inneilike kennifle om het goeden te doen, en-
de het quadcn te vermijden : Want alsdan foo is de Liefde ofte
Vriendfchap in fig felven onverbreekelik : om dat die gebouwd
werd óp de Wet der Nature ^ welke Gorf Almagtig foodanig allen
Menfchen ingedrukt heefc, dat fchoon genoomen Heemel en-
de Aarde mogte vergaan , deefe Wet nogtans onder den Men-
fchen beftendig bhjvc! loüde.t Ende dcrhalven foo konnen en-
de behoorcn die Liefden ende Vriendfchappen te duuren, foo lange
als die Menfchen , weiken die Vriendfchappen gemaakt hebben,
felfs duuren-, fonderdat eenige wellulten, ofte liefde tot wijven,
kinderen, ouderen , jaa felfs tot ons eigen leeven, die kan ver-
breeken. Ende is dit ei^endlik de Liefde ofte Vriendfchap, die
tüflcn Cafior ende Ptüux, Ddmot^etidc Pythiast Oreftes ende Pjtades^

was , vau welken de Grieken getuigen , dat elk van die twecn > voor
ehdë om den anderen te behouden, der Godinne Diana hegécide
opgeofferd' te ïfjti'. 'Gelijk rheédc de Hebreen gewaagen, dat eé-
ven foodaanige Liefde end'e Vriendfchap tuflen Jonathan ende Davtd
.geweert is, ende dat die niet, dan met der dood , gebrooiien
tonde weruen.c

Ende in tecgcndeel foo konnen de .Liefden 5ende Vriendféappen
welke ten beiden cfte ook maar aan ecue'fijdc gegrond zijn op
verkeerde oorAttXcu o^ie Onl^onde y ende daar uit ontftaande eenige
in der haaft voor by gaande Herts-togten, niet langer duuren, dan
tot dat beiden ofte een van tween, bectcre kenniflc van faken be-
komt, ende dat di: drift daar door ophoud 5 ofte dat eene daar
ttpgQü ün]dendc Pasfie., al w^^^ <|öor eene andere dwa-

'''.
'

"'
'

•'
' lAgCj

a Matth. cap. y. Luc. cap. 6.
b R»/7i. cap. z. Mattb. cap. f, Luccaji. j6,
c Sam. Ub. i, c4/>. i8, IJ. ;ao. Itb.Z, caf. 1,
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linge, in ons veroorfaakt werd. Sulks onder dwaaletide ofte 6wf-

aardige Menfchcn nooii eene oprcgrc ende langduurige Liefde

ofte Vrienufchap kan zijn.

Gelijk de ondervinding ons dagrliks leerd , dat Menfchen, die

om meer vermaak in Eeten, Drinken y Bjfjlaapen, &c, te genieten,

Vriendfcliappen gemaakt hebben j Soo iiaall van die VVcüuJïen niet

veifaadigd, ofte van eene andere, daar teegen ftrijdende> inge-

noomen zijn, of dat die Vriendfcliappen eindigen, ja veranderen

in Vyandfchappen. Ende infonderhei 1 ficn wy dit by de gee-
ncn a die met bedaarde finnen, ende buiten alle Hens togten zijn-

de, foodanig door Geld- ofte Hcers-fugt oover-Hcerft weruen, dat,

wanneer fy in plaaife van haare be-oogde urmften , fchaade j ofte in

fleede van meer kjaft ende Amen der Regeeringe te bekoomen,
valies van dien te vervvagten hebben : fy ook als dan haar oordcel

foo qualik gebrui en, dat nog voorgaande Liefdey ofte genoorenc
Vriendfchap^ nog Beloften.^ nog Eeden, kraftig gcnougzijn, om haar

binnen de paaien van ha^re voorgaande Vrtendfchap te houden. En-
de fien wy, dat in tcegcndeel óieGeld-^ ende ook boven a/Lnde
H^m/«^f , kragtig genoug is, om haar a:le het gunt by den Men-
fchen voor heilig ende deugdfaam gehouden behoord te werden,
als dan onbefchaamdelik te doen fchenden.

Dus fien wy dageliks, dat domme Menfchen, om een lek}:fr beetm

jen of dronkjen te genieten , niet min als onfe Bokj door de foe-

tagheid der Wijnranken, fig laaten verleiden, om te verteeren

die Menfchen, welke haar voor de dood bevrijd hebben, en-

de nog bevrijden fouden willen, indien het in haar vcrmoogen
ware.

• Dus fien wy dageliks, dat felfs feer fchrandcre Menfchen, niet

min als de yos\ om eenig erf, dat haar naar reeden ende geboor-

te niet toekomt , doorvalfe ofte gebeedelde ende half afgedwon-

gene Uiterjle mllen te kennen in het geheel heuren ofte deeUn^ ende
voor foo vecle genieten, alle banden van Vriendfchap, met welken
fy aan de wettige Erfgenaamcn verbonden waarcn, niet alleen

verbr^eeken, maar ook fomtijds die untcdheeden begaan, dat fy als

dan dien onnoofelen Tcftatcur, ende haaren eigen Wcldoenei, of

a J!^» cum rationf infénUénu
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fy (choon door des felfs ofte fijner "wettige Erfgcnaatnen huipe i

haar Iceven behouden mogten hebben, verraaden, endc via
kant helpen.

Dus fien wy daageliks , dat hy naafi de allcrwijfte Menfcheii

niet min als de Beer ende fijn Wijf, onfer Fabule , door de
wraaks ende geld -gierigheid by een gevougd zijnde, fig feer ligte-

lik laaten verleiden , om Bond-breukig endc Mein-cediglik haa-

re Weldoeners te befchadigen, endc het zy natuMrelil^het zy pff-

litikeUk^ te dooden ofte te doen dooden'» om der felvcu amten cc

bekoomen.
Ende hoewel onfc Fabul niet uitdrukkelik van der beers-

fugt gewaagd, foo behoorcn wy nogtans te wceten, dat die de
kraftigfte van alle pasfien is» ende datfyde Menfchen,die daarvan
befeetenzijn ,niet dan in den grave verlaat : Ende datooverTulks

onder de Heers-[ugtigen geene opregte beftendige VriendfchAp kan
zijn : maar kennelik is , dat Cy in tecgendecl onder den fch^n van
Liefde ende Vriendfchap, geduurig daar op uit zijn, om, tep

haarer eigene vcrhooginge , den anderen te bedriegen ofte te oover"

weldigen. Gelijk wy daar beneevens behoorden te wceten, dat,

hoc die heeri-fugtigen\\oogQ\- ftijgen, hoe des te meer Bedrog, Ge-
weld ende Wreedheid onder haar, ende onder de allermeeft ge-
weefene Vrienden, in fwange gaat.

Hetwelk met duifenden (oo Griehfe als ^omeinfe Hiftoricn beve-
ftigd foudc konnen weixien : Maar fuUen wy ons genougen , met aan
te wijfen het drie-manfcbap ofte r^rtö«rf vanVriendfchap tuffen Antonius^

Lepdm endc Augufttu^ om den Menfchen indagtig te maken, hoe
onbefchaamd, mein-eedig, ende godloofelik, yder van dien het
grootfte deel des bekenden Aardboodems, jaa hun eigen Vader-
land endc Huis-gooden , den vlammen > als ook hunne allerbcftc

Vrienden , op foo goed weederom , aan den andere ten flagtban*

ke op die fchrikkelijkc dood-roüe oover-leeverde j op dat ydcr van
die drie daar en teegen fijne byfondcre Vyanden uit wraak-Iufl

verdelgen , ende oover fijn aangeweefen deel des opgemel-
den Aardboodems, hcerfchcn foude ; In gevolge van het Vcr«-
ken}

Bbb Ik.
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-^'^.?^/ OW *f Rhijk twjf» Vaderland,,

Dr Huis-goon» en mijn Egtc pand.
De vlammen oorer en het vier.

Geen Kroon nog Scepter fiaat te dier, *

Ende hoedaanige vrugten die heers^fu^t binnen de Vcreenigde
Neederlanden , in de Jaaren 1618. 1650. 1672. 1Ó74. ter \cr-

breekingf van Vriendfchappcn , Eeden, ende alles wat voor hei-

lig behoorde gehouden te werden , heeft voortgebragt j fullèn

wy voor deefc maale onder de refpedive wetten van Amnepe, of-

te Mjfterien van Staat cndQ Kerks ^ ten onfen leedwcefcn, verbor-

gen laaten blijven.

» Seneca inThebaide,

Of^
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:5Ca«5(yKSCHR?(5JRS(aK)Cg^(;^

B^üÊ^tSm'

OntrQw Jldat fipéfi etgen Heer,

\
Intferta.j'rena £uolil^er roTi/tautr hem . Seuec. 7^/oS.

•f JU

6 5. De Vos^ de LeeTip^ ende de Os,

TSE Vos eenigen tijd in feekere Boflchaadjc met den^^ Leewe in onderlinge groote Vriendfchap geleefd heb-
bende, gebeurde dat een Oj, daar omtrend koomendc
weiden , (eer luid bulkte 5 Sulks de Leew noit eenen Offe
gefien ofte het loejen der felven gehoord hebbende, iig

inbeelde, dat het een feer fchrikkeUk Dier was, cndc
B b b 2 vooi-
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voortaan desweegen naaweliks uit fijnen hoole , immers
tiiet uit den Bofle, derfde gaan, om voor fig felven en-

de voor fijne Vrienden, als van ouds, fijnen ende haaien
koft te bejaagen.

Ende hoewel de Leew fijne vreefe verborg, foo merkte
des niet te min de yds dereeden van dien, bood fig aan,
ende kreeg ook lafl:,te verfpieden wat een Beeft het was^dat
foo ecne vreefelijke ftemme had , om fulks den Leewe
daarna te verwittigen. Waar naar deefe ^os den Os ge»
vonden, ende vriendelik met hem gefprooken hebbende^
den Leewe van veele faaken befcheid bragt, naamelik,
dat het ccn feer wijs ende faftmoedig Dier was.

Het welk de Leew niet kennende geloovcn , foo ging

de Fos i met des Leewen goedvinden, tot den OJJe ^ be-

loofde ende fwoer met hem eene onverbreckelike vriend"

fchap te fullen onderhouden, ende verfogt', dat hy met
hem naarden Leewe ginge, op verfeekeringe , dat hem
aldaar niet quaads foude weedervaaren: ende dat fy twee
de wijsheid ende loosheid by een vougende, altijds degonft

des ftcrken Leews t'haaren voordele gebruiken fouden kon-
nen: Waar op die Os derwaarts ging, ende de Leew als

dan foo veele wijsheid ende faftmoedigheid in den Olje

bevond, dat hy hem voortaan veel meer fijner Jecreeten

als den FoJJe betrouwde-,

Waar door de yos foo nijdig op den OJfe wicrd , dat

hy voornam hem te verderven. Hy ging derhalvcn tot

den Leewe ende feide: Ik fbudeu gaarne wat hcimcliks,

ende dat van grootcr gewigt is, feggcn j maar vcrfeekere

my, dat het u feer onaangenaam om hooren , ende mag-
fchicn ongeloofbaar fal weefen, cnde fal het derhalven

beeter weefen dat ik fwijge. Dog daar en tccgen bc-

denkendci dat daar uw iccven aanhangd, cnde dat ik

foude
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foude fondigen teegen de Wetten der Republijke, endc
onfer Vriendfchappe, indien ik dccfc waarheid fwcege,
foo weet ik niet wat my te doen ftaat.

Waar op de Leew feer ernftig begecrende te wecten,
wat het was; foo feide eindelik de f^os, onder beloften

dat het niet gemeld foude werden : Een mijner getrow-»

fte gefellcn > wiens naam ik beloofd hebbe te fwijgen

,

heeft my feer omftandiglik verhaald, gehoord te hebben,
hoe de Us met een ander gras-eetend fterk Dier raad pleeg-
de , om u uit den Bofle te drijven ende te dooden. Nu heb
ik my onilafl:, ende gy zijt veel w^fir als ik om te bcfluiten,

wat daar in te doen ofte te laten zy. Maar als het mijne
faak waare, foo foude ik hem feekerlik dooden ^ eer hy
het my deede : want of gy al fchoon aan der waarheid
deefcs foud moogen twijfelen, foo is nogtans feeker,dat

gy niet, dan met hem te dooden, die twijfelinge weg-
neemen kond.

ViQ, Leew^ dit gehoord hebbende, feide: Ik kan niet
goedvinden te dooden een T>ier ^ dat my foo lief is ge-
weeft, jonder al voorens te hoeren

-i wat het te fijner ont-
lêhuldiginge feggen kan. Waar tegen de l/'os^ vreefende
dat fijn verraad dus ontdekt foude werden, feide j Hem te
hooren fprceken , fal voor u eene faak weefen vol van ge-
vaar : want indien hy in het minften vermoed, dat fijn aan*-

flag ontdekt is , foo fal hy u als dan feekerlik aanvallen ende
dooden, om fijn eigen Jeeventc behouden; ende kond gy
dat niet voorkoomen , dan met iccr wel op uwe hoede te
zijn, ende wel agt te neemen op zijn gebaar, naamelik of
hy met meerfchroom als voor deefen u naardcrd : of hy
ten weederfijden omfiet: of hy fijne o oren fchud: ofhy
fijne ftaart ten beiden fijden flaat : w ant indien een van
allen gefchied, foo is fcekcr, dat hy. wat quaads in den

Bbb
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fiane heeft, ofre u dooden wilj ende dat het bceter is,

hem voor te koomcn
Decfe raad behaagde den Lcewe. Sulks de Vos wij-

ders fijnen dienft aanbood, ende by gevolge laft kreeg,

om den Ojje op te paflen , te fpreekcn , ende tot den

Lce-<£;e te geleiden.

De yos deefe fchoonc geleegendheid gekreegen heb-

bende, om fonder cenig quaad vermoeden ten weeder-

iijden fijn quaad faad te faajcn, ging met traanende oo-

gen, ende drouvclikj tot den OJJe^ beklaagde in het ge-

meen het ongeluk aller Dieren^ die met den Lee-jue eeni-

ge gemeenfchap hadden, alfoo fy voor alle trouwe dien-

^ii^ïi meell eene drouve vergeldinge bcquamen. Sulks de

Qsy hier door ontfteld, hem vroeg, wat daar gaande

was j ende de l^os antwoorde : Tot quijtinge van mijn

gemoed^ endeter voldoeninge onfer trouwe -vriendfcbdp'

pe, fal ik, met perikule mijnes leevens, op uwe voor-

gaande belofcen van my niec te melden , u oopcnbaaren,

met dtt^c mijne oorcn gehoord te hebben, dat de Leéiz-^

mecnendc alleen by den rf'ohe te zijn, hem (tido, : De
Os is my nergens toe nut, ende heeft daar en boven te-

gen my wat quaads in den finne , waarom ik hem by de

eerfte fchoone geleegendheid fal dooden, op dat ik my,

u, ende ecnige andere Dieren, met fijnen vleefche mo-

ge fpij figcn.

Waar op de os antwoorde : Ik heb den Ltewe^ gelijk

gy weet, altijds trouwclik gediend ,fiilks hy my met gee-

nen Regte kan dooden , maar indien hy my efccr dooden

wil , foo kan ik hem feer bcfwaarelik ontgaan. Ik fal der-

halven, als voor deefcn, onbefchroomd tot hem treeden,

op hoope, dat hy mijne onfchuld eerfl: hooren , ende dan

fpaaren fal. Doe dat dog niet, mijn goede Vriend > fei-

dc

A
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de de Vqs% draag liever forge voor uw leeven ibo veel gy
kond-, koome hem niet naaby j ftaa op uw verfetj ende
indien gy als dan fiet dat hy fig ten ftrijde bereid , u fterk

aanfiet, fijne ooren opfteekt, ofte met fijnen fl:aart tegen

der aarde klapt, ontvlugtdan ten beften gy kond.

Deefe raad geviel den ojje feer wel, ende befloot,hy

des anderen daags met den l^ojje tot den Leewe te gaan.

Onderwijle verhaalde de t^oSf uit grooter vreugde, fijnen

getrouwen Broedere^ die hem ontraaden had fulks te on-
derneemen, hoe verre hem fijne faaken wel gelukt' waa-
ren. Ende wilde GW, dat hoewel fy heimehk ende fafc

fpraaken, nogtans een Luipaard, in het voor by gaan,
daar van ietwes hoorde.

Des anderen daags ging de Fos met den offe naar den
Z^^^v,alwaar de een van den anderen ofce des Vofl'en lafte-

rinsen, nietwes wcetende,fy fig beiden drougen naar des

Vo^'-n raade : fijlks de Lee^jj feekcrlik geloofde, dat de Os

fchuldig was, ende daarom als uic fig felven de firerkfte

zijnde, hem aanftonds fchielik befprong ende doode.
Weinige daagen daar naa bedagt de Leeu; ^ dat hy ee--

nen, die hy felfs altijds trow bevonden had, alleen op
het feggen des Voffen, had gedood tyranniger wijfe, on-

gehoord ende onverweefen 5 waarom hy treurig wierd, en-

de eenigfins den f^oUe mistrouwende, naardere vriend-

fchap met den Liüpaarde nmakte, die aan des Leeiven

Moedere alsdan oopenbaarde, wat hy van des i^ojje^ op-
fette, om den os te doen vermoorden

, gehoord had. En-
de die Moeder bragt fiilks foo kraftig den Lee-j^e aan , dat
de Vos daa,i; op in boejen gclcgt , ende de faak wijder on-
derfogt;wierd > terwijle des Vojjen Broeder hem aldaar een*"

maal des nagts in der ftilte befogt , ende in het brecde ver-

haalde, hoe qualik hy gedaan had, fijnen raad te verag-

tcn.
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ten j ende dat het nu te vreefen ftond , dat het onnoofel

bloed des offen op fijnen koppe foude druipen. Ende al-

foo twee Dieren , naafl: aan den kerkere woonende, ook ver-

moeden dat de os door den ^offe was verraaden geworden -,

foo hadden fy de gevangcniflè geduurig verfpied , ende

^eefe reedenen des f^ojpn ende fijnes Broeders beluifterd,

fulks fy daar van ook getuigeniffen gcgceven hebbende

,

de yos ook eindelik wettig verweefen , cnde ter dood

gebragt wierd.

Uitlegging der Woorden.

n^e Ouden hehben yeyfïaan met den V o s s e, eeit loos

doortrapt Menjchy ofte Hooyel'mg.

Met den L e e w E , een flerk onyoor/ï^tig Mens ofte

inning.

Met dm O SS E, een Ti^ys ende deugdfaam Menfch^ ofte

foodaanig HooVelifig.

DE geiiecgendheid om geen Slaaf m^^r Vry Cc zijn, den Mcn-
fchen aangcbooren weefcnde,** ende fy bevindende ofte fig

inbeeldende , b dat in alle land-llanden een ofte mcrt Menfch ofte

Menfchen, niet alleen voor fi^felven vry is ofte zijn, maar dat

die ook oover andere Menfchen gebieden, ende die doen dienen

naar hem of haar luft ofte latten j ende dat fy mitsdien waarelik

alle die OnderduKnen te gelijk berooven van, ofte niet dan prccAriOf

dat is 5 tot weederfeggens toe, laaten gebruiken, alle het gunt
^,cn Menfchen aangenaam isj cnde dat die haar daar bcneevens in

gedurige vreefc ftellen , van te moeten draagen alle het quaadcn»

dat hem ofte haar luft , den Onderdaanen op te leggen j Soo volgd
bics

a Arijl. Ptl. ïib* 7. c. 7. b X,«c<rJ. Uh* » iSo.
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lüer uit, dat de Ueersfugt ofte Begeerte, om oover andere Meu-
fchen tehecrjfen^ de vierigfte van alle onfe Herrstogten is.<«

Ende oovermits Koriingen ofte Vorftendie heerfchappie , ofcedat

Votfiendom bekoomen hebbende? als dan fighet meeften plagtentc

verfadigen, of metdenrocmc van de paaien hares Gebieds wijderm

tefirek^entokc met allefins hare Wellufteu,ofte met die beiden te vol-

gen i terwijle (y de geheele Regeering gemeenelik door en op den
eenen ofte den anderen haren Gonftelmg oke eerften Dienare van Staat,

laten drijven , foodanig, dat warelik naar des Gonfielings opgeeven»
alle ?r^ft^» aldaar ge- ofte ver-maalct> ende alle offcienokc Benenden

aldaar begeven als ook benoomen werden : Soo volgd ook daar uit,

dat de geneegentheid , om foodaanig een Gonfteling ten Hoove te

werden , by naaft eeven foo brandende by den Menfchen is , als

de Beeeerce om Souverain- ofte Tj/ramigltk^tQ heerfTtn.

Ende gelijk Koningen 'm haaren Rhijke geen eigen Wijf, Kinde-
ren, Vaader ofte Moeder, Sufter ofce Broeder hebben, ofte die

anders aanmerken , dan tds Onderdanen , die haai' allefins ten dienftc

moeten flaan: ende die Koningen niet weeten wat Heiligheid

,

Godvrugtigheid, ofte Trow te feggen zys i> Soo volgen die

eerftc Dienaais van Staat , ende Gonftelingeii alle die üüning' en-

de VorfleUke gebreekcn foo wel naar, dat daar uit het Latïns fpreek-

woord is onllaan, c Die God of Maagen mtndy en bltjve niet ten Hoof,

Alfoo die eerjle ende mhidere Gonfielingen
,

gelijk meede alle die

fulks tragten te werden, om dien fland te behouden ofte te ver-

krijgen, foodanig met liegen ende bedriegen aan een hangen, dat

fy fig niet ontfien, ten dien einde gcduurig door valfe Eeden, en-

de fig felven te vervlouken, indien fy niet her een ofre het ander
doen ofte laaten, terwijle fy in het teegendeel van dien, felfs ha-

re naafte Maagen ende getrowftc Vrienden tragten te verraaden,

te verderven, ofte op den Hagt-banke te brengen.

Want oovermitsfodanigen Menfchen ofte Hovelingen ontbreekt

de Opperfie Magty om haar voorneemen oopentlik en door geweld onder
fchijnvan Regt te kennen uitvoeren, fo vinden fy üg in foodanigen

(lande geneegen de allerfijnfte Hooffe. konfleuy daar onfe Fabul
cigentlik van gewaagt, te gebruiken ; Namentlik>niet alleen on-

C c c der

a C.Tacit. b Sanilitas pietasVidapnvatabmafuntadquiC juvAmRegtscimt^

Stnec, in thebaid* in Thytjie, c Excat aula qtd vi-Iit ejjèf^uf.
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derfchijH van Vriendfchap ieman te verraadcn » maar felfs f«jf^« ftv«

fecr goede Vrienden^ die fy, of beiden te gelijk, ofwel een van

tvveèn niet ooverweegen ofte oopentlik verderven konnen 5 cerft

feer groot mit-trouwen te veroorfaakcn j ofte ten minften fulks te

tragten : Ende indien haar fulks gelukt, die als dan teegen mal-

kanderen op te Intfen^ ten einde de een den anderen verdorven of-

te gedood hebbende, de Oovervvinner onderwijle ook foo vcr-

fwakt vvcrde, dat fy loofe Bedriegers hem alsdan ook geweldiglilc

aanranden ende verderven konnen.

Of indien deefe boos-aardige Menfchen ende Hovelingen vermerken,

dat fy in foodaanigen (lande zijn, dat haare geveinsde Vriendfchap^

valfche Eeden^ ende Vervloukjngen , niet magcig genougzijn om tipee

Menfchjn ofte Staaten, die fy gaaren beiden verderven fouien,
van een tefcheiden, ofte tegen eikanderen op tehitfen, foo gebrui-

ken fy gemeenelik dit middel, dat fy veinfen het verfchil, welk
fymet beiden hebben, in alle manieren minnelik by te willen leg-

gen, ende die beiden tegelijk niet konncnde in flaape wiegen of-

te bedriegen i Soo verderen, Sweeren ende Vervlouken fy figby

ydere der Panj/en in het befonder, die tvvift-faake by den andere

genougfaam ge-cffend te hebben, en dat het voor den laatften eene

groote dwaasheid foude wcfen, alleen, zijnde tegen de magt des Ko-
ninges, des Vorflen, ofte ócs grootjlen Hoovelmgs te willen flreevenj

hoopende dat gelijk de Cardiuaul van Lottringen oo.cr honderd jaa-

ren van fijne onbefchaamdc loogcns in rM"^r/;i^pl;igte te fcggcn:

Indien fijne, ofte nu ha:ii- v.ilfc loogcns maar vieren twintig uuren
feekerlik mogtcn ofte mogen geloofd werden, fy alsdan middeler

wijle waarfchijnelik ook haar oogwit bekoomen foudcn hebben 5

Ende verfcekeren de aller-grootlte Gonfielmgen des Hofs fig daar

en booven, dat gelijk een groot Heer ^ die door loogens fijn voor-

neemen uitgewrogt heeft, daar oover niet bcihafd maar gepree-

fen plagt te werden > fy desgelijks haar voorneemen uitwerkende,

als feer gawe VoUtik^n te zijn, van alle gemeene Onderdaanen ge-

roemd ende geagt fullen werden. 4

Ende eevcnop die felve wijfefpeeicn die God- ende Eerc-vcr-

geetendc Uenfchen^ ofte mindere Heovelmgen ook met hare Looge-

ncn> Eeden, ende Vervloukingcn, \vanneer fy ccnigc faak met
ende

a Luaaih Hb» i. * 7 7. Ui- 7. 5^«
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cndc naar meerderheid der ftemntende Leeden eener Vergaderingc, uil
weinige Stemmen bcftaande, Tullen moeten afhandelen, ende fydc
meerderheid van dien verkrijgen ofte bekuipen wi!lende,by opregtc
en onnofele Leeden^ eer die faak in der Vergaderinge voorkomt, veinfen,
liegen, fweeren, en fig vei-vlouken, dcfe en die ftemmen aan hare fijdc
te hebben,\^elke {y warelik niet hebben ; en daar beneeven fiet menv
datfyaanVerfcheidencnvan dien,om defelventewinnenigemeene-
lik beloven, eene ende defelve opeten ofte B^/i^^c/Vw , welke niet dan
aan eenen alleen hefteed kennen werden j ende welke daar en bo-
ven in haare magt niet zijn , ofte welke fy waarelik gants niet
meenen op eenen der felvèn, welke fy dus fchelmagtig tot haare
fijdetragten oever te trekken, te doen komen : hebbende warelik
haar oogwit bereikt, als fy foo een eerlik^mm ofte lid eener Vergaa^

deringe tot de eerfte valfe mede gebragt, ende daar door by de an-
dere goede Leeden der Vergaadcringe Hinkende gemaakt hebben.

Ende gave Gód> dat wy, leefende de beroemde opregt-endc
ftandvafti^heid der oude Batavieren y geene reeden hadden ora
fchaamrood te werden, als wy ficn hoe verre der felven naakoo-
mclingen, het zy geemenc ingefeetenen ^ het zy Regeerders der Lan^
den ende Steeden, van haare goede wijfen van leeven afgeweeken,
ende van die opregt- , rond- ende flandvaftigheid verbafterd y en-
de tot geveinftheid, ontrouwe, ende flaawhertigheid oovergegaan
zijnj hoewel niet t'eenerïiaal fonder hope dat fy tot haren aard ful-

Icn keeren: alfoo Getiteld niet lange kan duuren, ende dat ook dekraft
der Waarheid ende Opregtigheid foo groot is, dat fy eindelik die
geveinsde Loogenaars ende Bedriegers foodaanig te ooverwinnen
plagt, dat fy daar naa niet meer geloofd werden, felfs als fy de
waarheid fpreeken j behalven dat die boofe Menfchen niet min,
als de liftige ende bedriegende Vos onfer Fabule, veeltijds in

hare fchelmftukken afterhaald , oovertuigd , ende daar oover gcftraft

werdende, als dan bevinden waarhaftig te zijn , dat niet alleen de
opregte MeuCchcn fomtijds , maar ook die ondeugende beveinsde
Bedriegers, meeji altijds een drouvig einde hebbenT cndefeekerlik
altijds met een feer befwaard gemoed ten graavc needer daalcn.

Ende bevinden fy derhalven ook waarhaftig te zijn, dat op der
aarde voor allen Menfchen, ende allen Regenten y geene grootere en-
de bectere kond is, dan waarelik in alle fijn doen ende laaten fig

Ccc 2 te
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te draagen als een deugdfaam , eerlik, onbcveinft, endc opregt

Man , ofte Regent.

Alle welke onfe Reedenkaavelingen wy feer ligtelik uit oude en-

de niewe Hifiorien met feer veele Voorbeelden fouden beveftigen

,

indien wy geneegen waren, daar van eengeheel Bouk tefchrijven,

ende indien wy niet met eenen genougfame reedenen hadden om
re vreefen , dat de Waarheid van dien teegen ons, eenen ondra-

gelijken haat veroorfiaken foude.

Sulkswy nubcHuiten den eigendlijken fin deefer Fa bul e te

wccfcn, dat een Menfib ofte Hoovdingy die aan beiden ofte eene

fijde wil mank gaan, gemccnelik tuflen twee ftoelen in den afTe

valtj endc als een vctagtc fchelm komt te ftervcn.

atef
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xJHet welJ^ maategy meet» fal u weeder
gemeetm worden. Matth.cap.7.

£/t m^/er n^mo nt/t
' ccnzp.iratus Senecmzrroad

66. De Eefel cnde het 9aard.

E En Ee/hl cndeceft Taard cencn ende den felfden Hee-

r^tiiencnde^ foo wierd het "Paard gebruikt om ee-

nc ligtc \v^aagcn te trekken , ende ook fomtijds den Heer,

ofte eenen kleinen laft te dragen ; waar vooren hy in der

weiden het befte grasy ende op der Hallen leer goed ^oofi

cnde daar en booven koftclijk^n vetten haaver genoot.

Ccc 3 E^aar
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Daar in teegendeel de Ee/ê/ ^eduurig gebruikt wierd,om
op fijnen gekromden rugge de aller fwaarfte laften te dra-

gen > ende daar vooren van fijnen Heerc nietwes genoot,

dan zen velden ende weegen , 'Diftelen ofte eenige ande-

re ondeugende groente, ende in der Stallen ^ kaf cndc

Jlrooi^ Sulks, hoewel de Eefel reeden had, fig te ver-

blijden, dat een Dier, welk hem onder allen anderen

naaft geleek, gelukkig was j infonderheid omtrend fijo-

daanige faaken , waar meede dat Dier hem niet befchaa-

digcn , maar wel baaten kondej foo wierd hy des niet te

min daar oover bedronjd^ münoiigd ende nijdig.

Dog kort daar aan een oorlog rijfende , moed dat

Taard ende niet de Eefel ^ fijnen Heere in den ftrij-

de foodaanig ten dienfte zijn , dat het Taard aldaar

feer fwaarelik gequetft zijnde, moefl: huiswaarts kecren.

Alwaar de Eejd Mks fiende, wel tan deele met goede ree-

denen fig innerlik verblijde, foodaanige dood ofte finertc

niet onderworpen te zijn: maar ook ten deele teegen al-

le reeden ende btllïkheid fig verheugde, om dat hy nu ver-

merkte, dat het Taard alfoo ongelukkig als hy wasjdaar

nogtans des felfs ongelukken de fijne niet verminderen

konden.
Ende ofnigen tijd daar naa , als het 'Paard geneefcn

was, mocfl: die Heer met verfcheidene Koopmanfchap-

pen j oover lande eene verre reife doen , waar toe hy het

'Paard feer ligtelik, ende den Eefel feer fwaar belocd.

Sulks de Eefel on)lerweegen bemerkende, dat hy einde-

lik onder dien fwaaren laflie fi^ude befwijken , den moe-
digen Paarde, welk met fchoone veederen op den hoof-

de, ende met klinkende bellen aan den lijve vcrfierd was,

aldus aanfprak : „ De Natuur heeft foo grootc gelijkheid

vaa
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;,van lighame, ende ook foo naa Maagfchap onder ons
„gemaakt , dat een braave HengB niet ongaarene eenc
^yEefetinne dekt, ende dat eene Merrie fig blijdelik van
„eenen Eefele laat berijden , als ook dat die beiden met
„fmerten ondeilbare i^euiens voortgebragc hebbende >de-

„felven met grooter liefde op voeden. Daar en booven
3, hebben \vy eenen felfden Heere lange gediend, binnen
„welken tijd ik nooit uw voedfel verminderd, maar al-

,,tijd den Iwaarften laft geduldelik gedraagen hebbe. Nu
„voel ik my foo fwaar belaaden, dat ik onderweegen fal

,j befwijken , indien gy niet hebt die goedheid my te ver-

3, ligten. Heb ook derhalven deernifle met my, gy die ik wa-
„relik mijnen Broeder mag noemen , ende ontlaft my van
y, eenen dede mijner al te fwaaren lafte, op dat ik raoo-

„ge behouden blijven, ende gy naa mijnen ondergangé
„niet genoodfaakt werdet , den geheelen laft alleen te

„dragen.

Dog alle deefe goede reedenen komende uit den monde
des ^'é'r^^/^WiÊ(ƒ^/ƒ, wierden door den trotfen hoogdraven-
den baarde verfmaad , ende wierd de waarheid van dien
gants niet ooverwoogen, maar wierd infonderhcid des
Eefels feggen des te meer veragt , om dat het Taard fig

liet voorftaan , dat de Eejtl al re vermeetel was gewceft,

met fijne Maagfchap te vertoonen , ende daar en boven
fig Broeder des Taards te derven noemen. Sulks de Ee-
[ei gants niet ontlafl: werdende, ook onder dien waarehk
al te fwaaren laft quam te befwijken , ende de Heer in

opgemelden ftandc fijner faaken fig genoodfaakt, ende
ook geraaden vond, alle de pakken , daar de Eefcl mee-
de.belaaden was geweeft, op den 'Paarde te leggen, en-
de daar en booven hem met des Uefeh buide te beladen.

Als
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Als wanneer dat al 'te hoograoedig Taard te regt eerft

befefFen konde , hoe graote gen^enfchap ende maagfchap,

waarelik tuflcn ecnen hoog-draavenden Taarde cndo. ee-

ncn ter needer geboogenen Èejek was. Ende by gevol-

ge, hoe qualik hy gedaan had, fig niet tijdelik oovcr

dien armen Erfile te erbarmen.

Uitlegging der Wooiden.

^Tl/fet een Paard, hebben de Ouden h'ter ver-

ftaan een "Vpeelig trots Menjch.

Met een E e s e l , een traag , arbeidfaam
,

gerhrg

Menfck

H Et is kennelik, dat alle Menfchen door den Seegen van eencn

ende den fclfden Goodcj op eencwijfe geteeld, gcboorenendc

gevoed werden» als ook dat fy in haar geheel Iceven alle de felve

gevallen, foo naar dc\- Siele zh naarden Dghaanu y onderworpen

zijnj ende eindelik dat (y ftemudei alle moogen verhoopen , van

den fcifden Hecre, met een eeven gcluklaalig ecvvig leeven be-

gcnaadigd te fuUen werden. Sulks hier uit volgd , dat onder al-

le Menfchen eene miuuvd\]ke gmcenfclup cndc vtaagfcbap is. En-

de indien by de felve nutagfchap nog komt eene gelijkheid van ee-

nige naardere byfondere Standen, dat als dan die Menfchen eenig-

fins Broeders genaamd behoorden te werden.

Het welk onweederfpreekelik waarhaftig zijnde, ende daarby

oovetwoogen werdende, dat alle Menfchen verpligt zijn, ccn le-

ven te leiden , dat met den weivaaren des gcheeien mcufchelij-

ken gefl;igts, foo in het gemeen als in het byfondcr, aangemerkt

zijade, oover een komt, a Soo is ook kennelik, datwy het wel-

\T»aren
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vaaren aller Menfchen, ende infonderhcid der ge?ncm, daar wy
de meefte gelijkheid , gcmcenfchap , ende maagfchap mecdc
hebben; te oeforgen, ende der felven qualik-vaaren, af te wee-

ren behoorden. Gelijk meede uit den felven gronde volgd , dat

\vy ons ook behoorden te verheugen, ofte te bedrouven, als het

den Menfchen, eiide infonderheid foodaanigen Menfchen wel of-

te quaalik gaat.

Ende naademaal de Menfchen.door opgemelde onderlinge gc-

neegendheeden* in dit haaft vergankelik leeven fig dus alle foo

gelukkig fouden maken , als hun aard hier eenig geluk ofce wel-

vaaren bereiken kan : Soo ftaat ons wijders te onderfouken , of»

ende waarom de Menfchen in het gemeen fig naar deefe goede

reedenen dragen , ofte waarom (y haar leven daar naar niet aanftel-

len willen. Namelik , niet jccgenftaande opgemelde goede Ree-
denkaavelingen, foo bevind een yder In fig felven, ende merkt
ook in andere Menfchen, dat de Hertstogt van ons eigen [elfs liefde^

ons foo verre van de Meeden afvoerd , dat wy van onfcr kindsheid af,

ons felven niet aanmerken onder die voorgeroerde menfchelikege-

meenfchapende maagfchap, ofte» dat wy ons felven niet aanfienals

een deel it zijn van den geheelen menfchelijkengeflagte, welkvvy

foo veel in ons Is, te minnen endetebeforgen behoorden,- ende dat

wy ook in de aanmerkingen van deefcn gcmeenen weivaaren

,

ons hoogfte genougen behoorden te flellen -, maar h in deefcn

onfc dwaling {00 q;^ooi ^ dat wy daar en teegen ons felven by naad

altijds aanmerken » als of wy Menfchen onderling gants van een

gefcheiden waarcn, ende fulks als of een yder geen deel waare,

maar eengeheel op fig fuiven maakte, ende dat eencs anderen wei-

ofte qualik-vaaren ons niet aanging, dan voor foo vccle «^/ felfs

daar door gebaat ofce benaadeeld liaan te werden.

Jaa gaat die onfe dwaaling foo verre, dat by naaft nicman

mecnd wrl ende gelukkig te wecfcn, dan ten zyhy fig aanmer-

ke, als becter ende gdulélser te zijn , als een ander j ende infon-

derheid als een die hem mceft gelijkt ofte gelijk plagt te v;ec-

fen. Ende veroorfaakt die felve dipaaitng wijders , dat ook by

naaft nieman mecnd rampfaalig ofte ongelukkig te weefen , wan-
neer hy andere Menfchen , die hem naaft] ofte in alles gelijk plag-

D d d ten



ten te weefen, aanmerkt als veel ellendiger ende ongelukkiger,
dan hy felver is.

Waar uit dan wijders volgd , dat wy veeltijds \Teeren , dat een
ander, ende voorneementlik een die ons gelijk plagt te weefen,
fijne voorfpoed ter onfer verneederinge ende verminderinge fal

doen ftrekken > ofte dat hy uit ende met ons quaiik vaaren , fijn

eigen weivaaren fal fbuken te vermeerderen. Ende fchoon ge-

noomen wy vermoeden konden , dat de Menfchcn in het gemeen
e'nde infonderheid die ons naad zijn, ofte meeft gelijken, foo-

danigc Boosheid teegen ons niet fouden. pleegen j foo is nogtans

cenen ydere bekend > dat Menfchen die langduurige voorffoeden

beleeven, gemeenelik foo hoogmoedig» trots , ende laatdunken-

de werden , dat fy haare geda^tcn in het geheel van de ellenden

ende ongelukken anderer Menfchen , jaa ook eenigfins der gec-
nen» die haar gelijk plagten te weefen, afwenden ; ofte, ten

beften gaande, die fmerten, onder welke andere Menfchen fug-

ten, feer flaauwelik ende gelijk als in eenen Droome aanmerken,
fonder dat die al te weelderige Menfchen daar by eenige uitwer-

kingen ten voordeele der ellendigen vougen.
Ende oovermits nogtans God Almagüg waarelik onder alle Men-

fchen (ooétiirngQ gelijkheid heeft gemaakt , dat alle het gunt den
cenen gebeurd, ook den anderen gebeuren kan, ende dat ook
alle MenfcKen> wannncer fy buiten die driften ende fwier van
bewoogene verfoejelike N^^i, ende Oubarmbertigheid zijn» die ge-
breeken in andere Menfchen feer haaft vermerkcn, ende ook al-

tijds haaten: Soo volgd daar uit ook veeltijds, dat die ter needer

geflagene Menfchen» van eenige andere warelik meede-doogendc
opgeholpen werden. Ende foo ontftaat hier uit ook feer ligtelik,

dat die Nijdigers jfig felven niet alleen te vergeefs plaagèn , maar
daar en boven fig ook door die N^d in veele ongemakken inwik-

kelen. Gelijk mcede die trotfe cnóe onharmherügen^ door defclvege-
breeken, vecle rampen op hare eigene halfen plagten te iiaalen, en-

de in die ellenden re blijven fteeken 5 om dat fy van de mcede-
doogende Menfchen werden geoordeeld, aller hulpc onwaardig
te zijn, ende die roedei^, met welke fy geftraft werden, wel ver-

diend te hebben.

Dit
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Dit mecnen wy ons allen innerlik foo wel bekend te 2.ijn>
.

dat onnoodig fal weefen, de waarheid van dien met byfonderc

Voorbeelden te beveiligen. Sulks wy niet dan een Voorbeeld van

Staat, het welk onfes eragtens ter verklaaringe onfer Fabui^e
diend, aanwijfen fuUen.

De Raden des Konings van Hiffanten, Fhilifpui de tweede, nijdig

geworden zijnde oover het groot weivaaren onfer Neederlandefi 9

beftonden inibnderheid feedert den |aarc ifóo. de fclven al-

langs foodaanig te befwaaren, dat daar uit onfe lang-duurige t

ende eindelik ook voor den Rbijke van Bifpanien, al te kolle-

lijke Oorloogen volgden. Sulks die Kaaden daar na, ende voor-

naamelik feedert den Jaare 1629. flenden dat fy de Spaanfe N^r-

derlanden teegen onfe ooverkoftelijke Veldtogten, die ons nu nog

ter needer drukken , niet fouden koanen befchermen j ende

voordenden , dat het altijds Conquefteer- ofte Krijgs-lievendc

Vrankrtjk* eindelik meede op de NeederUnden vallen, ende veelligt

foo wel eerft de Spaanfin als daar na de Vereenigde Neederlanden in't

geheel wegncemcn foudej vcrLoondcn van tijden ten tijden aan

den Vereenigden JSeederlanden t dat het onderling beft ware rrff</^ te

maken, om dat-, als fy Spaanfen dien laft des Oprlogs niet langer dra-

gen fouden konnen , Vrm'kvijk. haar als dan aangrijpen, ende mifl'chien

de Spaanfe Neederianden vetoovren foude. Ende dat als dan ook
dcfe Landen niet alleen de oude Magt van Fr^w^y^f'j^, maar ook de
Uieii/e ende met de Spaanfe Neederianden gefterkte Magt, fouden

moeten, ende niet konnen, afkeeren. Maar alle deefe goede
reedenen des Spaanfen afgematten Neederlandfen Eefels^ waren te ver-

geefs j Want oiifc moedige Ruiter, ofte felfs het Hollands Paard,

verfmaade de verfouken ende klagten des opgemeldcn Spaans-

Neederlandfcn Eefels.

Sulks nu ten weederfijden eindelik gevoeld werd, hoc oover

hondert ende meer Jaarcn, de Spaanfe Eefel quaalik beraaden is

geweeft,de weelde des Neederlandfen Paards te benijden j ende
hoe feer daar naa ook onfe Ruiter, ofte het HoUarnls Paard, uitnee-

mend onvoorfigtig gcweeft is, den oover-laadcn Spaans- Needer-
landfen Eefel niet foo tijdclik te willen van eenen decle fijncs lafts

Ddd i ont-

» Gallica gent fugnat , fed gens Aujlriaea nubit'
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ontladen, dat opgcmcld Vaard nu buiten kommer mogte 2ijn,

van des ie(eU geheclen Lajl^ ende daar en booven fijnen Huid te

fullen moeten draagen , ende miflchicn daar onder te fullen be-

fwijken.

Ende alfoo wy meenen den eigendlijken fin deefer F a bule
klaar genoug door onfe voorgaande geheele Reedenkaavelingc

te zijn uitgedrukt, foo fullen wy. Tonder daar van racer te fprce^

ken, dus eindigen-

ïVees
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Wees niet d u regtvaardig,

Wanty Maat houdfiaat.

Itw^ ma/e j.'/^-.t/?/.?- ^ejus vr^ta£7':

67. De Hond, Wolf, Schaap, ende Teef
met Ivngerii

T^ En Uoftdy die in fijnen nefle voor eener Koeftallelag,
•^ om die te bewaaren , fig in den flaape beloopen Tien-

de van eenen fFolve, die hem aanftonds wilde verfcheu-

ren, (èide hem : „ Sie hoe dor ende rnaager ik door cene

„voorgaande (eer fwaare fiekre geworden ben, fulks gy
3, nu aan my feer weinige fpijfe hebben kond. Daar en

5,tccgenben ik eeven feer gefond geworden, endeis mij-

Ddd 3 nes
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>, nesHeeren Soons Bruiloft aanftaandc, op welke ikoo«

> , vervlocdige fpijfe, ende daar door ook mijne voorgaande

j, lijvigheid , bekomen fal konnen -, Spaar derhalven my nu
,,ten uwen ende mijnen voordeele, tot dat die Bruiloft

j, gehouden zy, als wanneer ik door die oovervloed van

5, fpijfe dikker ende vetter geworden zijnde, gy aan my,
„veel meer als nu, te kluiven fult vinden. Ende ik be-

„loof met dieren Eede van nu af aan onwecder-roupelik,

9} my als dan gewillig aan u oover te fuUcn geeven.

De gierige ^<^ fulks geloovende, ging door, ende

quam niet weeder, dan naa dat de Bruilofts-dagen voor

by waren gegaan , als wanneer hy den felven Hon<:i ge-

ruftelik in der Koeftalle op den hooi-foldere fiende flaa-

pen , hem van beneeden toeriep j dat hy, volgens fijn

gegecvcn woord, tot hem had af te koomen. Maar de

^ond hem befpottende, antwoorde: „Du domme beeft-,

„vergenouge dy met den raade, die ik dy nu geef, na-

„ melik, indien du ooit my ofte eenen anderen Ho^id vin-

„deft: flaapende buiten der Stalle, dat du gecne andere

5, Bruilofte dan die verwagtefl:. Waar mecde de Wolf
met honger, ende treurig, heenen ging.

Daar na gebeurde, datdiefelve Horai van eenen Schaa*

fe vorderde drie Mudden Koorens, welke hy verficrde

dat het Schaap hem fchuldig wasj endealfoo het Schaap

.

die fchuld ontkende, betrqk hy dat in Regte voor der

Schaapen daagelikfen Regtercn, namelik voorden Beere^

Wouwe ende Havi\ke: Alwaar hy door valfe getuigen en-

de gierigheid der Regteren, ydcr derfelvcn fijn aandeel

des beuits van den Honde bedongen hebbende , ende ful-

lende bekoomen; hy een Vonnis te fijnen voordeele be-

quam^ende het onfchuldige«SV^/2<if , tervoldoeninge van

dien VonniiTe, gedwongen wierd, om het geld, tenin-

koopc
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koope van dat Kooren, te bekoomen, fig voor den reg-
ten fcheemjd fijne Wolle te laten affcheeren, ende door
het verkoopen van dien , het daar toe noodige geld te
konnen opfchieten.

Deefe Hond dus doomfchoone beloften ende niet te
geeven, h^igeijueld eenes dommen ende7?<?r/érr^« beeftc
als hy was, afgekeerd , ende een fwakker onnoofèlcr Dier,
door fihtjn van Regteii^ warelik van fijne Wolle beroofd
hebbende j wierd daar naa door eener fwangere Teeve
van fijner maagfchappe, die geen nefl: had, feer ootmoc»
dig verfogt, dat hy haar fijn nefl: wilde leenen, ten ein-
de fy daarin haare Jongen mogte werpen De Hondóiz
toegeflaan, ende de leef hare Jongen in dac nefl: gewor-
pen hebbende , fbo groeiden die Jongen allangs op ; fulks
onderwijlen dien Honde fijne ongemakken beginnende
te verveelen, hy der Jteve die vertoonde, ende metee-
nen begeerde, dat fy't geleende nefl: voor hem ontleedig-

de: Waar op de Teef hem feer voor de genootenevriend-
fchap bedankt hebbende> ende beloovende daar vooren,
foo lange fy leefde, hem dankbaar te fullen weefen,hem
wijder op alle Broederfchap verfogt, dat hy fijne aan haar
beweefene goedheid nu niet wilde veranderen in die
wreedheid, van haar uit den nefte te drijven , eer haare

Jongen oover weegen konden gaan, om haaren koft: te

fouken, Welke htlUkheid ende beweegelike reedenen wee-
derom op dien Honde foo veel vermogten, dat hy der
Teeve beloofde, dien tijd te fullen afwagten. Dog die

tijd daar naa gekoomcn zijnde, ende hy cerft: feer ern-
ftig, alsook eindelik met dreigementen, van haar daar
uit te fullen drijven, fijn neit begeerende ; Soo antwoor-
de die Teef^ te gelijk oprijfendc met haare -yy/ fl:erk ge-

wordene Jongen : Gy behoufd niet te dreigen , maar bijt

toe>
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toe, ende ondervind, wie onfer de ftcrklte zy, want nic-

mandandie, fal feekerlik het neft behouden. Sulksdic

Hondy niet dervende die Teeve cadc te gelijk haare vijf

fterke Jongen aanvatten, fijn eigen neft met droufheid

verlaaten, ende voor alrijds d^ar buiten gaan fwerven

moeft.

Uitlegging der Woorden.

*et een Hond, hehhen de Ouden Verft4an , een

Menfch "Vangemeen yerftand , ende trow aanftjnen

Heere 3 dog onbefchaamdy g^ifig-i gi^y% ^nde on^

dankhaar,

"Met een Wolf, een dom^ gierige ende Itreed Menfth,

Met een Schaap, een onnoo/el Ti>el gegoed Menfth.

M'

KLfoo in dcefer voorgaande Fabule werden voorgcdraagen

ó>m middelen» door welke boosaardige Menfchen andere on-

noofelc Menfchen» ofce ook fy eikanderen van iiaare goederen

tragten ende ook pleegen te berooven > naamclik , oopenbaar Gc-

weU ofte Bcifro?, /<^^"« van Efjf , ende otitleeucn, met gedagten van

het geleende niet wcedcr te geeven ofte in te ruimen j Soo Tul-

len wy hier, oover yder van dien, in volgendcr wijfe fprceken.

Hoewel men, volgens BilUklmd, ende alle bekende NaturelikeyBor'

mliks ende GeefieUk e Wetten i geweld met geweld afkecren, ende

kennelik bedroogen zijnde, fig in fijn geheel doen ftellen mag-,

Soo werd nogtans by cenige Godsgekerdcn van al te naawen Genree-

ten beweerd ; Dat cene afgedwongen e met Eede beveiligde Belof-

tcy volgens den Kegul van ons gemoed, a voldaan ende naargckoo-

men behoorde te werden : ende fullcn wyderhalvcn die faak wat

brceder voordraagen , Naamelik, indien defclve afgcdwongenc

Beloften ende Eeden y van, ende aan byfonderc gemeenc Mcnfolicn

cedaan zijn : Dat de Txoomfe Borgerltke Wetten, t de felvcn niet al-

leen

a In firo poli feu Confcientie* b jf.fi ^ui'f vi 4Ut mttu. t r, de pAÜif.



De Hond, Wotf^ Schaap, &c. 401
leen ontkraFtigen , maar dat ook de Geeflelike Regten ons lecren

:

„ Dat de noodfaakelikheid , van ongeooiioofde Saaken , betaame-

„ like maakt. Dat het beeter is in quade Saaken geen Trouf en-
„de Ifi, als Wowd te houden. Dat de woorden van eenen Men-
„fche, hoedaanig die ook zijn, nooit moogen ftrekken ter ver-

,>minderinge der Kerke. Ende dat men 'm foodaanige gevallen
5,mein-eedig zijnde, alleen den Almagtigen God vertoornd, endc
„(IjneSiele befoedeld, daar men met die fchadelike beloften endc
f^eeden naar te komen. Goodes gebooden feer hoovaardiglik verfmaad,
,,{i;nen eeven naajlen veeltijds met Cvne goddeloofe wreedheid bc-

' 5>rchaadigd,ende fijne eigene Stele altijd feer wreedelik vermoord:
„Ende dat het ecne dubbelde dwaasheid foudewefen, fijn woord
^ naar te koomen ten behouvcn van eenen, die in fbo eenen ge-
„vallc feekerlik fijn gegeeven woord ende eed niet naar koomen
„ foude willen ofte moogen. <«

Ende indien dit aldus wel ende regt is, ten opfigte der beloften

ende eeden , die ieman voor fig fclfs en^ie oover fijne eigene faaken
doed , foo is het (elven nog veel meer waarhaftig ten opfigte van
Voogden i die fig teegen haaren pligt foodaanig ten verderve hun-
ner onnoofele iVeefen fouden hebben verbonden. Ende infonder-

hcid is het felfden allermccft waarhaftig » ten opfigte van 'Regenten

ofte Voogden oover Landen ende Steeden y oovermits alle de felven»

niet alleen volgens de natureitke bïüikbeid hare eigene Onderdanen, ten
voordeelevan andere Vremden niet verderven mogen, fchoonfyfig
daar toe met beloften ende eeden hadden verbonden : maar ook , om
dat fy daar en boven ten aanvange haarer Regeeringe, met beloften

ende f^^f» verpligt zijn, ten voordeele hunner Onderdaanen te

regeercn > ende der felven verderf af te weeren.
Sulks dit de eerjle belofte ende eed zijnde > welke fy als Regenten

endc Voogden hchhcn gedaan, het ook fig felven leerd,dat indien

fy daar naa door dipang ofte onkonde eenigen eed ofte verbond, ftrek-

kendc ten verderve hunner Onderdaanen ofte gemeene Ingcfee-

tenen, met eenigen anderen vremden Regenten ofte Staatcn aangegaan
hebben, fy opgemeld verbond niet houden, ende dien laateren jwo»-

den eed , ftrijdende teegen haaren eerjlen feer loffeltken eed, niet naar
te koomen behoorden.

E e e Maar
a Gfeg.^j.^ ibidxó^.jS,^' Dijl. il.tap.i.



a02 De Hond, Wolf^ Schaa^^ ©c.

Maar men bevind /^'^^ ! ook, dut veele Menfchcn, door de

h'tüikh^id ofte wet der Nature , als ook door de gonften der borgerlikje

ende geeftelike B.egten , fig van, ende uit het geipeld ofte bedrog van

andere Menfchen wel redden, ende eevenwel daar na niet beden-

ken, hoe groote Schelmftukkcn (y fouden begaan j indien fy'
{c\£sgetpeld ofte bedrog omtrcnd andere onnoofclc Menfchen quaa-

men te gebruiken j maar dat fy allangs verdergaan om ook door fch^n

van Regten > andere onnoofele gegoede Menfchen van haare goe-

deren te berooven, met den felven Procejen aan te doen, enJe te

betrekken voor Regieren , door wiens gonften ofte omkoopingen,

gevougd by valfe Getuigen, fy feekerlik VonnifTen ten haaren

voordeele weetèn tebekoomen , ende die onfchuldigcn, niet min

alsonfe Esopise Hond^ het onfchuldigc ^cfc^^p , van fijne ïJ'oüe:

te ontblooten.

Ende daar en teegen fienwy ook veeltijds, dat die felfdeboos-

aardiglik inhaalende Menfchen, eeven of de Goddelijke Wraak
haar vervolgde,* ende verblinde» fig felven veeltijds door ande-

rcr Menfchen , die baar gelijken ofte nog boofer zijn , fmeekende

woorden, foodaanig laaten verleiden ; dat fy aan den felven haar

heven ofte hare Amten ende Goederen betrouwende, aldaar het fclf-

den ofte meer quaad koomen te lijden, dan fy voormaals anderen

onnoofelen hebben aangedaan : Ende dat fy eeven als onfe Eso-
pise Hond haar eigen neftuit meede-doogen aan eencr volle Tee-

v« hebbende geleend, voor altijds daar uit gehouden werden. By
riaaft eeven gelijk de Borgers van Straalfont in den Jaare 1629. hare

Stad aan den Sweeden ingeruimd hebbende, defelve fecdcrt dien

tijd , tot heeden toe , daar in hebben moeten gedoogcn.

Ende meenen wy den cigcndlijken fin onfcr F a b u l e in het

voorgaande foo wel te hebben verklaard, dar onnoodig zy, naar

onfe wijle, op den einde deefes daar van meer te feggen.

* Sequitur im^rebof ultor 4 tergo Deus» Senec. Sentcê Herc. Tm.

Mijds
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Aitijds zijn de befte Stierlieden aan Lande^

E

Cuftp hem valemus te^rts recte conjulimuj

68. De Vos, de <^af^ ende de T>uif,

En Vos fig op der aarde uitgcftrekt hebbende , eeven

of hy dood waaregeweeft, op dat hy door dat mid-

del een ige onnoofcle Voogelen bedriegen, naarder tot

fig aanlokken , ende die als dan fchielik befpringende,

ter verfaadiginge fijnes hongers verflindenfoudekonnen:

Soo wierd door een daar omtrcnd vliegende Raaf des

Vojfin aadem-togt , ende dien volgende des felfs lift ende
Ëec 2 be-
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bedricgeric, om de Vogelen te betrappen, haaft bemerkt.

Sulks hy aanftonds alle andere Voogelen ging waarfchou-

wen, dat fy figvan dien doodfchijnenden ^ojje forgvul-

diglik hadden tewagten, indien fy door hem niet wil-

den verflonden zijn.

Waarom de Fos , gemerkt hebbende dat fijne lift on-

dekt was, genoodfaakt wierd hongerig heenen cc gaan

,

ende door die anemcede weederom deefe iiji bedagr, na-

melikjfijn neft te gaan maken, ende fijn verblijf te hou-

den in den hoole eenes Booms, op welke eeneonnoofe-

le 'Z)f/// haar neft had , ende haare Jongen vocde. Het

welk hy gedaan hebbende, der i:>utve toeriep , dat fy hem
fomtijds een £/, ende fomtijds een jonge DuiJ mt den

nefte had toe te werpen, of dat hy anderfins denBoome
opklimmen, haar ende haare Jongen dooden, als ook,

indien fy*t ontquaamc, haare Eyeren rooven, ende het

neft verbreeken foude. Sulks die onnoofele Dutfy mee-

nende uit twee quaaden het beften te kiefen , den Foflèy

op fijn begecren, nu een Ei ende dan een lou^ uit den

nefte toewierp

Het welk defe T^uif dus eenen tijd met grooter fmcr-

ten gedaan hebbende, ende de Vos t'elkens weeder koo-

mende, om Eyeren ofte Jongen te begecren •, foo klaag-

de fy eindelikaan den Rave^ die ophaaren Poomequam
vliegen , het groot verdriet welk fy had, met fuurehkden

koft voor fig ende haare lieve Jongen gefogt hebbende,

ten'laatften die ten fpijfe van foo eenen tSocs'-Jiigt^ te moe-

ten op-offeren.

Waar op de Raaf^ die in deefen niet lbo vrees-agtig

als de T)mf\^:^Sy haar raadc, dat fy den Foffjj wanneer

hy haar weederom dreigde, haar cndc alle haare jongen,

te
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te fullen verllinden , indien (y niet een van dien hem toe-

wierpe, rond uit te antwoorden ; „ Indien gy vliegen
,,ofte clen Boome opklimmen kondet, gy foud met geen
i,ecnen Eije ofte eeiïen mijner Jongen t'elkens te vreedcu
„zijn geweeft : maar gy foud al oover langen tijd, volgens
3,uwen roof- ende bloed-gierigen aard, my ende mijne
„Jongen verflonden hebben. De Vosy naar fijne voor-
gaande wijfe weeder een Ei ofte een long begeerende^ende
der Vtiive bedreigende, daciy alle haare Jongen anders
fins daadelik (oude dooden : Soo antwoorde fy gelijk de
Racif haar te antwoorden geleerd had.

De Vos dit hoorende, ende fig verfeekerende, dat de
X>ittf ó\.Q 'lüijsheid ende ^nniffe uit haar felver niet had,
onderfogc die faak foo wel , dac hy te weetcn quam , dac
de Raaf ïx\ dee(èn der 'Vuive Raadsman was geweeft:
weshalven hy voornam, fig daar oover aan den Rave te
wrceken, die hem nu tQn tweeden maale had belet, fijne

proje te bejaagen , ende te verkrijgen. De Fos fpoedigde
fig dan naar den Ravey wanneer hy hem fag fitten opee-
nen hoogen dorren Boom, als ook hem feer prees, tndQ
des felfs geluk verhefte boven dat van alle andere Dieren,
die niet, gelijk hy, in der lugt vliegen^ ende daar be- •

neevens op der aarde (üo ftaarig gaan konden. Ende dat
het hem ecne groote vreugd weefèn foude, indien hy des
Raven heerliken gang op der aarde mogte aanfchouwcn,
ende daar uit fig verfcekeren, dac hy ook waa.elik foo
een heilive ende zjaarfcgp^mde Vogel was, als waar voq-
ren de Menfchen hem hit Iden te zijn.

\^è Raaf\ door deefefrhoone lof-tnitende woorden op
der aarde needer gedaald zijnde, ende daar al draai-naar-

fcndc heen ende weeder trocfelik gegaan hebbende > Soo
Eee 3 feide
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feidc de Vos^ ten hoogden verwonderd te zijn , hoe de

i^^^f her op der aarde konde ftcllen, als de wipd fijne

pluimen oover de oogen waajende, hem het gcfigt be-

iettede, ende wel voornaamelik.als de wind van afrcren,

van vooren, ende van alle (ijden aanblies. Seer wel

,

feide de Raaf^ weet ik my als dan te voorfien , want
als dan berg ik mijn hoofd onder mijne linker vleugel.

Ende de Vos daar op uitroepende, eene foo wonderlike

faak te zijn, fijn hoofd onder eene fijner vleugelen ^ekon-

nen dekken , dat hy fulks niet konde gelooven , ten wa-
re hy't faage : Soo floeg de Raaf fijn hoofd onder fijn

hnkcr vleugel, ende hiel dat aldaar foo langen tijd be-

dekt, dat de Vos hem onderwijle greep ende doode, om
hem tot fijne fpijle te gebruiken, roepende luid keels

:

„Soo moeten fy vaaren, die eenen andere goeden raad

i,geeven, ende fig felvcn niet forgvuldiglik weeten te

^, wagteh van de foete woorden haarcr vyanden.

Uitlegging der Woorden.

C ^A/L^^
^^^ Vos SE, hehhen de Ouden '^erjiaan^

^^"^
een liflig roofgterig MenfcK

M'et de?i R A v E , een Menfch Van gemeen "Verfland^ die

"Van hem 'm dar hand Vallende geleegmdheeden , ofte

roofy leefd.

Met der D u i v e , een fecr onnoofel Mcjifch , ende die

des niet te min bequaam is , om goeden raad te Volgen,

ALs de Mcnfchen onderling in eenigc {-.aken van A^ird ofcc ccni-

ge gen(egendh€eden ycKichcclcn > ende in audcrc met malkande-

ren
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ren wel oover een koomen *, foo zijn fy gemeenclik weegens dief

faaken > waar in fy gemeenelik van malkanderen verfcheelen, on-
derling niet foo wel bekend, als in het gunt , waar in fy met mal-

kanderen eenigfins oover een komen. Ende fcgt men in foo ee-

nen gevalle, dat alle harten gefuflers z,ijn. Sulks gemeenelik de een
den andere in dat ftuk nietügtelik misleiden ofte bedriegen kan j

om dat een yder volgens ons .^pr^fj^i^öo!'^ weet, dat menow vangee^

nen Boere bedroogente werden
,,

altijds (enen Boer meede brengen moeti

Gelijk wy ook in onfer Faöüle fien, dat de allef-doortrjlp*

fle lillige Vos den dommen Raaf^ alleen om dat fy beiden van Ro^
ve lecven , in dat flük niet bedriegen kan: maar dat die 'Raaf des

felfs konftcn te fijner fchaade ende fchande, aan alle andere Voo-
gden oopenbaar maakt. Dog het voornaamfle oogwit deefer Fa-
BULE is nier foo feer dit, als wel een groot gebi'ek der Men-
fchen aan te wijfcn : Naamentlik, dat vecle aan anderen ter tij-

den ende plaatfen , daar hethoord, feer goeden raad, ende aan

fig fclven niet > geeven konnen , ofte verfuimcn te gceven. En-
de derhalven foo flaat ons de oorfaak Van dien te onderfouken,

ende hier voor te draagen in volgender wijfe.

Het is eencn ydere bekend, dat als ons faaken voorkoomenvan
foo ecnen grooten gewigte , dat van die te vermijden ofte te ver-

krijgen, ons verderf ofte behoud hangd, wy die niet konnen aan-

merken , ofte wel ooverleggen , wat die faaken in fig felven zijn,

ofte ons aanbrengen fuUen, ende nog min, wat daar omtrend ge-

daan ofte gclaaten behoorde te werden 5 dan met eenen in ons te

vcroorfaaken feer grootz ^as[ien ofte de herts-togten van ScImJ^ ende
Vreefcy Toorn ende Haat, ofte wel van groote Hoope, Blijdfchap ende
Liefde.

Ende die driften foo in onfen Bloede ende Gecfien^ als in ons Hert

ende Uerffenen vcroorfaakt weefcndc, foo is ons, gcduurende die

onfe inncrlike beroerte, niet wel moogelik, dat wy onfe gedag-

ten van die feer vrcefclike ofte feer behaagclikc voorvverpfelen af-

wenden, om met een bedaard gemoed te onderfoukcn, wat dat

waarclik in het ccne ende het andere Vreefelik ofte niet Vreefc-

lik, Behaagclik ofte niet Bchaagclik zy. Ende nog veel min kon-
tien wy als dan bedenken» de waarc ende befl:cmiddclen,omhet

Vrccfe.
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vreefeliken te ontgaan, ofte het behaageliken tebekoomen ; om
dat die ^ds}en ons als daji foodaanig bevangen, dat wy niet wel

dan op het gunt dat ons, alsfeer Vreelblik ofte ais feer BehaageHk

voorkomt, Iwnnen gedenken.

Maar geheel anders zijn wy gefield, wanneer wy onfe gedagten

laten gaan oover anderer Menfchen faaken : want alfoo die ons ge-

meenelik niet van foo na-by als wy ons felven raaken > fulks dat daar

uit in onsgeene al te groote Schr'ik^oïtt Toorn ^ Blijdfcbap oke üefde,

veroorfaakt kan werden: Soo liet men ook, dat van die minfl: be-

roerde ende mceft bedaarde Menfchen, gemeenelik de allerbeltc

raadafdaald. Ende dien volgende, foo behoorden wy voor ee-

ne fecr vafte Maxime te houden, dat wy in alle faaken f daar ons

feer veel aan gelecgcnis, altijds raad pleegen met foodaanige on-

fe Vrienden^ die wy van langer hand gekend > cnde in alle gelee-

gendheeden trow te zijn, bevonden hebben.

Onder welke fu^aare Saaken, waar in de mcefte Menfchen fig

door hare paspen leclik plagten te vergrijpen, zijndenaarvolgende :

j, Wanneer haar door ha^rs gelijken ofre vteerder^ Hoon ende Smaadt

n^eid aangedaan werd ; Wanneer haar meerder ten kennelijken on-

,,regte, liaar een gedeelte haarer Gtederen Qntneemen \\ il , ofte ont-

„noomen heeft i of ende hoe fy fig daar tegen behoorden teftel-

„len: ofte wel dat kleinder quaad geduldig te draagen, om nog

55 een grootcr te ontgaan : als ook , of iy fig ten Hoove ofte ten Oor*

iilooge behoorden te bcgccven, dan niet. Of, cnde met wien

5, men behoorde te tragtcn, fig in den Houweliken Staate te begee-

5, ven ofte niet. Of ieman, die den T^oomfm Godsdienfi toegedaan

,-is, fig G^r/^di/^ behoorde te maakcn ofte niet, &c. Want oo-

vermiis wy die Saaken , wecgens haar oovergroot gewigt ende

aangelecgendheid , niet konnen te regt bedenken fonder onfe

herts-togten gaande te maken •, Soo zijn geene Menfchen bcquaam,

om oover die haare Saken foo fuiver cnde wel te oordeelen als een

trotif Vriend; welken eenen^ alle Menfchen ten dien einde behoor-

den voor afüit te kiefcn.

Eade dat fulks onderde gemeene Menfchen waarhaftig is,ficn

wy dageliks aao onfe Regts-geleerden ofte Advoc4ten, als ook aan den
Domoren 'm der Uedkme j naamelikj dat felfs de allcr-crvaarenftert

van
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van dien, in alle haare eigene Cwaare/^^i^^/ï, ofte jie^w, gemee-
nelik liever de voarfpraak, ofte voorforge van anderen, jaa felfs van

min geoefFende Advocaaten ofte Uedtcijn-méejleren gebruiken willen,

dan hare eigene Saak te bepleiten , ofte haare eigene Siekte te

beforgen ende te cureeren.

Ende om te toonen, dat die Uerts-togten het oordeel der 'Regen-

ten ^ foo van Kfy% als van Staats ook alfoo bedwelmen ofte vervoe-

ren 5 So^^llen wyj van ydere van dien een ftaalken, in de Veree"

n'tgde Neederlanden voorgevallen, óen Leefere indagtig maken 5 Na-
mentlik , het is eenen ydere bekend, dat onder alle wijsgierige Men-
fchen , het zy Grieken, Romeinen ofce Barbaaren, Heidenen, Jooden, Chri-

fienen ofte Mahometaanen, die van tijden ten tijden haare kennifle

tragten ofte getragt hebben te vermeerderen, tweededei ^ijfen van

Tyeedenkaayelingen ten allen tijden in fwange gegacin hebben, ende

ook in der eev/igheid in fwange gaan fullen. De eene beginnen-

de door de onderfoukinge ende uitvindinge der Oorftak^n, om al-

foo needcr te daalen tot de Effenen y oftq uitwerkingen der fclven

:

De ^«i^»'i?, beginnende door de onderfoukinge ende oov'erdenkin-

^c der £j3^c7^ofteSchepfelen,om vandaar op te klimmen tot en-

de alfoo uit te vinden de Oorfaaken van dien.

Ende meenen wy hier uit ook klaarelik te volgen, dat alle

Menfchen, die eenige kjaare ende befcbeidene kennifCe van een God^

delik^ vreefen hebben T ende die daar bencevens gewoon zijn ge-

weeil, de eerfie wijfe van Reedenkaavelinge te gebruiken, ofte

nog zijn, ofce fullen werden j ook feer klaar ende befcheidendlik

fullen begrijpen j dat God Almagtig noodwendig in fijne fpille foo

vry is, dat geene andere foo gtooie Vrj/heid by eenige Schepfelen

kan werden bedagt te 'zijn j ende dat defelvc Goddelikc Wil de

eenige oorfiak van het weefen ende alle trerken fijner Schepfelen

zijnde, door geen der felven in het uitwerken fijner Wille ooit

isgeweeft, ofïe kan werden bepaald. Sulks deefe Menfchen ten

allen tijden de Goddelike Frétdeflinatte^ ende de Fataliteit van alle Saa-

ken, ten opfigte der Menfchen, geloofd, geleerd, cnde gedree-

ven hebben, ende ook altijds drijven fullen.

Ende uit krafte van opgemeldc gronden^ mccncn wy ook, dot

wcedcrom aan de andere fijde> alle de geenen, welke de andere

Fff wijfe
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wijfe van Recdenkaavelingen gewoon zijn geweefl te gebruiken,

ofte nog zijn, ofte fuUen werden j akijds gcloovenj Icercnj en-

de drijven fuUen 5 dat onfe wi/, niet alleen ten opfigtc van onsei-

nen fclfs, vry isj maar ook ten opfigte der voor ons onbegrijpe-

lijke Goddelïke heflieringe oover de fclve. Jaa dat meer is, de felvc

Menfchen fullcn altijds (ig derven beroupen op ons eigen gewee-

ten^ ende ons vraagen-of wy niet innerlik in ons felven bevinden»

onfe wil uit eigener aard foodanig vrj te zijn, dat in^Öf^^ g^^^^g'

ten gcene grootere vrjfheid van willen ofte niet te ïri/iew, kan vallen j

ende dat eene bepaalde ofte bedwongene ml warclik geene wil fou-

de weefcn. Gelijk de Heidenen, foo Grieken als Rametuen^ ten dec-

fen opfigte hebben geroerad, in deefer Vrj/heid haaren Goden niet te

moeten wijken, maar haar daar in gelijk te zijn.

Ende alfoo hier by nog komt, dat onfe Heilige Schriften in veclc

plaatfen opgemelde Goddelijke VrAdeflinatie ende Fataliteit fcerkla-

relikleerenj ende dat daar en teegen nog veel meer Schriftuur'

plaatfen zijn , welke foodaanig van de vrjheid der menfchelike willi

{preeken, eeven als of daar geene Goddclike rrddejlinatie ofte Fa-

taliteit ware: Soo fal felfs onder de Chriflenen het verfchillend oor-

deel daaromtrend, doorde Heilige Schriften niet werden ge-eindigd,

maar altijds zijn , ende nooit weggenoomen konnen werden.
Sulks de Menfchen defer ttvee verfcheidnie gevoelen van allen tijden

in der wereld onder de TiWtr-wijsgierigsie Menfchen geweefl zijnde, en

fullende gevonden werden 5 ende ydcrvan dien dQS niettemin fig

aan der Goddelike Eegeeringe onderwerpende, endaar op betrouwen-

de 5 foodaanig dat hy fijn geheel Leeven ende fijnen Godsdienft naar

de reeden ende billikheid, als ook naar de Goddelike ordonnamien

,

waarelik tragt in te ftelicnj Soo behoorden alle bedaarde Men-
fchen j ende infonderheid alle de On-Roomfen ofte Gereformeerde

Chriflenen, welke roemen alleen door eene goede Recden-kaave-

linge ofte krafte der waarheid, fonder eenige d^ang ofte menfche-

like Authoriteit, in het ftuk van den Godsdienfl geleid te werden

>

ende die daar en boven indefe Landen niet dan door Bcndragt kon-
nen beftaan tegen deP^w-ende Frans- ofte Spaans-gefwdcn, ende die

daar en booven altijds geneegen zijn geweeiï ende nog behoorden
te zijn,.om met die van de Augshrgfe Coi^esfie ChriftcUke Broederfchap

te



De Vosy de ^af^ ende de Duif, 411

te houden, ende ook aan anderen geraaden hadden, die te hou-

den 5 Soo hadden alle die On-Eoomfen feggen vvy , daar naa ook
feer wel behooren te konnen Hen , dat de Staaten deefer Landen
te meertnaalai feer wijs- ende voorfigtiglik hadden ge- ende ver-

booden, niet jeegenftaande die verfchillen omtrend opgemeldc
Goddelfke Pradeftinatie y ende de Vrjheid der Uenfcheüke wiüen ^ de Chri-

fielike Broederfchap te onderhouden, ende oover die verfchillen

geene Bromtrfcbap ofte goede E^w^r^ï^f in Kerk^ ofie Staat te breken.

4

Ende des niet te min foo hebben daar naa eenige Stook^-hranden

,

ende infonderheid Twee degrootflen der felven, die door Scheurin-

gen meerdere grootheid fogten 5 foo veele op de Herts togten

ende Paflien ofte gemoederen der gemeene Ingefeetenen ende der

negenten deefer Landen vermoogen, datdefterl^He party de fwak-

fte als dwaalende verbande , de Leeraaren der felven af ende uit

den Lande fettede, ende de Regeering ofte Regenten van onfe

Landen ende Steeden , naar hun welgevallen, af ende aanfettede.

Het welk j hoe onreedelik ende hoe fchaadelik het voor onfe Latt-

den ende Steeden als ook K^r/^c geweeft zy, als toen ©overmits de

beroerde gemoederen niet kende werden gefienj gelijk wy het

felven, nu van afteren , ende als het te laat is, met bedaarde finnen

feer wel begrijpen konnen.

Éndc cevcn foodaanig is gegaan met onfe Saaken van Staate

ende oorlooge. Want hoewel de Pam- ofte Spaans -geftnden onfen
Voor-Ouderen 'm de voorleedene eeuwe ©overvloedige reedenen
hadden gegceven , om met lijve ende (iele fig teegen der felver

inqttïfttie, Bloedraadey ende Tyrannie te ftellenj foo hadden nogtans

die ooreloogen niet langer behooren te duuren, dan tot dat wy
binnen de Vereenïgde Neederlanden tot foodaanige verfeekcrheid wa-
ren gekoomen, dat wy Vreede met Hifpanien gemaakt hebbende,
onfe verkreegcne Vryhtid konden behouden.

Ende hebben ook niet ontbrookcn bedaarde Menfchcn, foo

binnen als buiten des Lands, die ons geraaden hebben tijdelik

Vreede met Hifpanien te maken, uit die inïigten, dat wy die pure-
lik op den Koo}>baudele ende Seevaart, ende dien volgende door Vrj-

hetdcnde Vreede bclbian moeten, ons niet behoorden te onderwin-

den de Magten van Europa cevenwigtig te houden j alfoo dit cigend-

Fff2 lik
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\\k was het werk der tfpee allcrgrootftc Monarchen , Koningen

van Hifpanien ende Vrankr^ks Endc dat Hifpanien foo haafl daar

toe niet onbcquaam ofte onvermoogen foude wecfen , of dat wy
de felve ende vry meerdere ongemakken van Vrankr^ky dan van

Hifpanien te vreefen foudcn hebben.

Maar onfe herts-togt ofte haat teegen de Spanjaardirt^ of wel de

heersfugt van eenigen anderen 5 was foo groot , dat wy haar t'eenc-

maale,ende tot pns eigen nadeel, uit de Spaatife NeedeMmden heb-

ben willen verdrijven. Sulks defelven ondervv'ijlen tcegcn Vrank-

/^iLonmagtig, ende wy met oneindclike Schulden belaaden zijn-

de geworden 3 niet eer als nu hebben begreepen» hoc noodfake-

Hk het zy, dat de geenen die door Liefde ofte Haat, Vreefe ofte

Toorn bevangen ofte beroerd zijn, gebruiken ende volgen den

Yaad\2Ln Vrienden j wiens gemoederen bedaard zijn: Endc infon-

derheid hoe noodfaakelik het is, dat de geenen, welke bedaard

zijnde, anderen hebben konnen goeden raad geeven , fcer wel

indagtig behoorden te zijn, door haare pasfien fooJaanig fig niet

te laaten vervoeren , dat anderen haar konnen verraaden , in ce-

nige andere geleegendheeden, als waar uit fy haare Vrienden ge-

reddet hebben : Eeven gelijk onfe B.aaf de Voogelen ende de Duif

fecr wel bewaard teegen ende reddet van den Vojfe; maar des niet

te min Hg felven van den Voffe laat verleiden.

Ende meenen wy dit den eigentliken fin onfer Fabule te

weefen.

Die
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lö^

2)/V /^/? ?z?/»^ ^« kc}2d het niet,

jD/^ to kend en, m'md het niet.

Tauci dtanojcere _po/jrurtt- vetv lotto. , ai^ue i//is

^p. Een Hert^ fpicgelende»fyneSmi^«,

ende Hoornen.

EEn Hen dat maar een oog had , langs der Sec-ftrand

gaande, ende fijn goed oog landewaarts, van waar hy
het quaad vreesde, ende fijn blind oog See-waarts, van

waar hy geen quaad vreesde, gewend hebbende-, wierd

des niet te min uit eenen voor by gaanden Scheepc,meü

F f f 3
ecner
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ccner Vlitfe getroffen, dog foo ligtelik, dat hy door der
fnelheid fijner beenen den laageren^ die fig aan Strande
hadden doen fetten, ontliep. Ende terwijle hy van der
quetfuure geneefen wierd, foo verborg hy fig in eenen
ÏVijngaarde ^ alwaar hy cindelik fig niet onthoudende van
de ranken, die hem bedekten, op te ceten , daar door
aan fijne Hoornen fulks vanden Bowluiden vermerkt ende
vervolgd wierd , dat hy niet dan door de groote fnelheid

fijner Beenen^ den felven ontloopcn konde.

Jaa her gebeurde eindelik, dat hy te gelijk van laage-

ren ende Honden foo feer naargejaagd ende benawd w ierd,

dat hy vermoeid ende afgeloopen zijnde, gcraaden vond
met toeftaan ende ten genougen der Koejen ende O[fin

eener Stalle, fig aldaar te verbergen in den hooje: alwaar

de forgelüofc Dienaars des Bowmans, naar hare gewoon-
te , alles floffclik befigtigende , het Hert niet gemerkt
wierd. Sulks het onderwijlen fig feer wel voede ende uic-

rufte, foo dat als daar naa de alles-doorfnuffelende ende

bcforgde Meefler de Hens-hoornen haaft vermerkt had , en-

de naar hem toequam , hy vaardig ontfpringen ende uit

der Stalle ontloopen konde.

Dit alles niet jeegenftaande , gebeurde daar naa , dat

het Hert fijnen dorft aan eener klaare Beeke leflcnde,

daar in fijne feer dunne Beenen y ende ook fijne fchoone

wei-getakte Hoornen befpiegelde, ende fig felven oover

die fijne feer fchoone Hoornen feer wel behaagde, ende

die ten hoogden prees ; om daar en teegen fijne dunne

Beenen aanfiende, die ten meefl:en te vcragtenj als niet

wel oover een koomende met fijnen fchoone lighame, en-

de infondcrhcid niet wel vougende by fijne ooverfchoo-

ne groote ende wei-getakte Hoornen. Dog terwijle hy

met dcefe gcdagtcn bevangen was, wierd hy door het
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geblaas, geblaf ende geruis d^tlaageren ende der Honden
feer verfchriktj ende ontliep hy die allen 'm oopenen
Velde feer ligtelik, door de gefwindigheid fijner Beenen^

tot dat hy in den digten Boffe quam , alwaar hy door de
fvvaarte fijner Hoornen vermoeid zijnde geworden , als ook
infonderheid door de groot- ende getakt-heid der felven,

fulks in fijnen loope opgehouden , belet , ende in die tak-

ken der boomen ingewikkeld wierd, dathy, meenende
fig aldaar teverbergen, hetfelven niet kende doen, maar
middeler wijle van den Ho?iden afcerhaald, verfcheurd>

ende gedood wierd. Als wanneer hy niet dan door dee-
fe laatfte ende al te laate onderv'mdingc wijfer geworden
zijnde , met fijnen flervenden monde deefe fijne laatfte

woorden uitfugte : „ Ag my ellendige, die het fchoone bo-
„ven het nutten hebbe gefteld, ende nu niet dan als het
„te laat is, bemerke» hoe dwaafehk ik hebbe gepreefen
„de Hoornen^ die my alfoo befwaarelik als fchadelik zijn,

„ ende daar en teegen veragt hebbe de Beenen , daar waa-
„relik alle mijn behoud in beftaan foude, indien ik die

„ wel hadde weeten te agten ende te gebruiken.

Uitlegging der Woorden.

^e Ouden hehheyi yerftaan met een Hert, een

Meyifch Van feer kleine kennijfe , ende hy geyolge

yreeS' ende pronk- a^ti(^.

Met Hoornen^ kojlelyke , onnutte ende fchaadeltjke

Cieraaden » ofte Menfchen die anderen befwaaren.
Met B E E K E N 5 de Suilen ende Gronden yan f^pehaaren

der Menfchen^ofte degemeene Vryleid der Ingefeetenen,

tMet
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Met J A A G E R s ende Honden, degroote Teegenfpoe^

den y 'welke de Menjchen in haar leeyen ontmoeten , of

ft^el Tyrannen , die een Vrye %epuhlik yerkragten,

DAt de Menfchen üg felven behoorden te onderfbuken, om
te weeten wat naar Siele ende Ligbaame 'm haar loffehk , pro-

fiteliki ende aanilcnehk oftcfchoon isj ende wat daar en teegen

in haar waavelik laftig» fchaadcUk ende vuil of leclik is, hebben

wy , by geleegendheid van andere Fa b u le n , breeder voorge-

draagen j Nu is ons voorneemen, te reedenkaavelen oovcr die

Menfchen ende Staateu, welke foo verre van der waare ks""f(f^ ^•*''-

res felfs afgedwaald zijn, dat fy het gunt haar vvaarelik laftig ofte

fchadelik is» wenfchen ofte tragten te verkrijgen j cndc cok veel

hooger agten dan alle het gunt waarelik tot haar eigen weivaaren

ende behoud dienftig ofte noodfaakelik is.

Onder welke Saaken, die ons fchaadclik konnen zijn» ende

welke by gevolge onderfogt behoorden te werden, of ons in foo-

daanige tijden ende gelcegendheeden waarelik niet laftig ende

fchaadelik fullen weeten, wy altijds behoorden te ftellen de naa-

volgende Saaken : de Magt der Regeeringe oover Landen cndc Steeden

te hebben: Amten van Sr^^tofte van Oorhoge te bedienen : Wel/pre-

kenbeid^ Sterkte ende Scboo}ibeid van lighaame, d\s ook veele goedere»

te befitten: Wijd verwaard ende fcer beroemd te zijn: Lang te lee-

ven ende oud te werden : Een Ee-gaadc het zy M^w ofte utjf en-

de Kinderen te hebben, Sec Alfoo alle die faaken den Befitteren

van dien veeltijds warclik de eenige oorfaak gcwecft zijn cndc al-

tijds weefen konnen, van hare fmerte, ondergang, verderf ende

dood, gelijk 3^«va/.i/« het felven byfonderlik aanwijft in fijn tuiïde

Scbimpdicbt', ende wy ons derhalven daar van onthouden.

Ende in teegendeel foo behoorde ons altijds indagtig te zijn

»

dat ons niet fchaadcn konnen, ende wy by gevolge niet te veel

konnen wenfchen, begecren ende befitten, de volgende Saaken.

Alleen op God Almagtig ende op fijn Goddelik bcftier te betrou-

wen, ende middeler wijle van hem te bidden, dat Jiy ons gceve

eene ufdbefielde Sicle , ende de fdve vcreenige met ofte doe woo-
nen
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nen in eenen gebonden endc wclgcfieldm lighaame , fonder de fchei-
dingc van dien ofce onfe dood te vreefcn ; ende dat hy ons liever
doe ondergaan, cndc gewillig op ons kaden alle ongemakken
deefes Wcerelds, als dat wy een eeni^ fibelmjluk^tcegen iemannc
begaan, ofte ons aan onfe eigene vlcc^cUke Wellujkn oovergeven,
ende ons daar raeede befoedelen fouden. a
Aldus voorgedraagen hebbende, hoe deefen aangaande waarc-

lik de Msnfchen gefind behoorden te weefenj Soo ftaat ons wij-
ders aan te merken, hoe de fclven, des niet jegenftaande , ten
mecftendeele bevonden werden, Ende om den finnc onfcr Fa-
B u LE wat naarder te koomen > foo Teggen wy, Dat in het ge-
meen de Menfchen, ende infonderheid die van kleine kennifje en-
de vrm-4^fi^ zijn j ook alle het gunt mooi, aanficnelik, beroemd
ende heerlik is : ofce ook alle het gunt bequaam is ofte gehouden
werd te wefen , om andere Menfchen te befchadigen , veef meer te
agten gewoon zijn, dan het gunt haar waareiik fonder die luiJicTy

dicnftig, profitelik, ende noodfaakelik is.

Als mecde waarhaftig is , dat die hoge agting der opgemelde on-
nutte ofte lallige faken, by haar fo lange blijfd duuren , als die Men-
fchen in dien Ibndezijn, dat lydie weinig geagte, dogdienftigCt
profitabile, ofce noodfakelike dingen, niet daadelik nodig ende te

gebruiken hebben. Ende is het daar en boven waarhaftig , dat die
quaade voor-oordeeUn by die Menfchen blijven duuren, niet jegen-
Itaande (y door veele haare kleine voorvallen het teegcndeel van
dien hadden behooren te keren j tot datfy fig in foo eenen ütm-
de bevinden, dat die feer aanfiendïke ende lajiige Sukcn haar geheel
verderf veroorfaken. Als wanneer fy eerft ten regre beiden de fcha-
delikheid der eene, ende de nuttigheid der anderen bemerken.

Ecven gelijk het Hert onfer Fabule eerft op den Seejlrande

^

daar naa in den iVqtigaArde^ als ook in der Stalle^ door de hooatc
fijner Hoornen ontdekt, ende alleen door de gcfwindheid fi ncr
Beenen behouden werdcndcj daar naa des niet te min fijne Hoornen

alleen, omdat (y aanficnlik ofte groot waren, ende dat hyfchcen
daar mcede andere Dieren te konnen befchaadigen j veel hooger
fchat als fijne dunne Beenen y waar meede alleen hy fig {olwcn te

mcermaalen uit doods benaawdheeden geredded had, cndc nog
flond te redden. Sulks waarelilt die quaade voor-oordeclcn foo-

« Iii-otiial'Satjr. IC' ^ S S daani-
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danigen Menfchengcmcenelikfoo lange by blijven, en haar foo wijd

vervoeren» tot dat fy eindelik door haarc laftige pagt ende pady
alsook, door hare bequAambeeden , om andere Menfchenweltc kon-

nen Jaagcn, befchaadigen, verongelijken ende met ?mej[en quellen»

dog ifclS onderwijlen niet ftille ftaande» tot de uiterfte arremoede gc-

raakenj ende als dan eerft begrijpen, hoe noodfaakclik het is, dat

men eerder en meer traste te bekomende middelen om fig te be-

houden, als om aanfeneli^r oheheerliker te leven > ende cenen ande-

re te konnen befchadigcn: of wel, als dan begrijpen fy eerft, hoc

dicnftig het in alle onsleven-is, dat wy de Saaken >waar door wy
ons geneeren konnen , en behouden moeten werden , meer en hoger

agten, als die Saken , welke feekerhk onsfeer laftig fullcnde wefen,

des niettemininonfeoogen feer aanfienelik ende h^crlik fchijnen.

Ende gelijk wy dit daageliks fien in byfondcre Mcnfchen» foo

behoorden wy hetfelfden ook wel te konnen ficn,omtrend de Saken

van Kegeeringe^ en den gemeenen Staat van Landen en Steeden : waar van,

hoewel wy oneindelik vecle exempelen fouden konnen aanhalen, fo

fullen wy des niet te min, met weinigen onsgenougen, dattrotfe

hoornen min als dunne heenen geagt behoorden te werden.

Naamehk , wanneer het vrje Fo/itvan Ifrael het beloofden Land 'm-

genoomen had, ende puurclik op den Landbow bcftriande, dcr-

halvcn alles fins behoord had oorloogen tegen fijne Nabuurcn te

vermijden , en te ontgaan , ja te ontvlugten j en dat fy ook foodanig

drie hondert tweeen tagtentig Jaren, meeft in Vreede ende Vryhcid,

ibnder eenigc oppr-Hoojden , dan alleen in oorlogs tijden, onder mag-
telofe R^^^f^r^w, t'elkcns voor ecnc reife gekooren, bcftierd waren ge-

worden, fo mishaagden haar die dunne Beenen der 'Regieren^ waar mcc-
de fy de ongemakken van haar leeven foo meenigmaalen ontgaan

waren, ende begeerden fy die feekerlik laftige dog doorlugtige ende
fchoon-fchijncndc Hoornen y ofte met eenen woorde gefegt , ge-

kroonde Koningen ofte Vorjieny waar meed e fy fchecncn haare naa-

buurenbeeter te konnen fteeken ende te beoorloogen. Maar lei-

der! hoewel fy feer haaft bevonden, dat die Koningen ofte Vorjlen

haar feer laftig vraaren, foo wierden fydaar door niet wijfcr, tot

dat fy eindelik door hare Koningen ofte Vorjten van binnen verteerd}

ende van buiten in veclc oorloogen tecgen hai'c Naabuuren inge-

wikkeld zijnde, cerftia de Tien Stammen, ende daar naaook inde
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Tme andere, met hare Koningen, als fo veele Slaven naar vreemde Lan-
den wierden vervoerd, Ende door die allerhardftc flaagcn wij-
fer geworden zijnde, foo leefd men ook , dat (y daar naa , omtrcnd
drie honderd Jaarcn naa een» fonder die fchoonc Koningüke Hoor-

nen, ten tijden der Machabeen, 'm Vr^beid gcicdd hebbende, ein-
delik door haare onderlinge heersfugt , tweedragt ende fcheuringen ,

quaamcn te vervallen onder het geweld der Romeinen^ voor vvien

Dy naaft de geheele Aardboodem moeft bukken.
En zijn wy by naaft eeven dusgevaaren in deefe Landen, als wanneer

de B4f<«v/m,wel eer levende in volkomene Vrjfheid, wy ons daar na niet

hebben vergenougd met Jaareliks te kiefen foo magteloofe Graveni
dat fy fig ook moeften vcrgenougen , door hare aanklagt in onfe Re-
publike, van binnen de rufte ende vreede te betragten, ende al-

le oorloogen teegen haar Naabuuren te ontgaan. Maar wy heb-
ben daar naa allangs begeerd ende verkreegen magtiger Graaven
voor h?izr geheel leevetiy die de Vrye Hollanders hebben beginnen te

dwingen, ende gelijk defe/^mwfw den H^rf^, ook den Uoüanderen ten
verderve zijn geweeft.

Ende hoewel wy fomtijds van die Tjrannen ofte Dwingelanden yerlofl

werdende, door onfe \oude Beenen, de Kepublik^ wederom in volkomene
Vr^heid fouden hebben konnen ftellenj als na het dooden des Graven
Tlorisin denjare upd.na het affterven van Grave3f/W, in denjarc
1299. vünJVillem^ in denjare 1345. vanKarel, in denjare 1477.
Soo hebben wy des niet te min lievei" gewild , ons teegen der
felven Graaven Afiioomelingen geweld te voorficn met papiere har-

najlfen, ende eer wy die voor onfe Graaven erkenden, te bedin-
gen onder die verkeerde i^aame van Privilegiën, by naa nietwcs,
dan het gunt door de NatuureiikcBi//rj^;«i,aangeboorene Vryheid,

ende onfe oude Gewoonten, ons eigen Rcgt was 5 ende waar op
die Tyrannige ofte dwingende Graven feer veel hadden geufurpeerd-,

fulks alle onfe fo genaamde Gravelike Privilegiën ^by na nictwesanders
in houden, dan eenc ydclc belofte, dat fy fig voortaan van die ufnr-
patie ofce Dwingelandie aldaar gemeld , fouden wagtcn. Naamelik,
aldus bedongen wy van Vrouwe Margareta van Bejeren,dic groote
Vrivdegieu van Nmd- ende ook van Suid-Holland, ende van Vrouwe
Maria van Bourgondien het groot Privilegie van Holland cndc Seeland.

Ende hebben wy, alfoo die Graavehke Uoormn weeder op onfen

G g g 2 kop-
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koppe fcttende, daar door die llouk[e endc Kabbeljauu^fe^ als ook de

Kaxs-en Broodfe beroerten op onfe hulfen gehaald j Tot dat onfe aüer-

doQvtiigtigfie endejaftigftc Hoornen uit den Huife van Oojlemijk,^ onfe In-

sefeetenen in gedurige buitenlandfe oorloogcn inwikkelende , cndc

ons van binnen ten uiterften fchattende, ende de aller-aanfienc-

likfteriT als ook de aller- dcugdfaamften Ingefeetcnen naaró'/Wt en-

dc I/^/m<ïw^ vervolgende ende plaagcnde, daar door onfe LAnden

ende Steeden in het geheel ftonden te verwoeften , ten v/aare de

StAAten van den Landen fig daar tegen kloukmoediglik gefteid, en-

de den Graave afgefmoren hebbende, cindclik nog door de Tiran-

nien des Hertogen van Anjou ende des Graaven van Ljfcejïer geleerd

moeften v.'erden , dat alie foodaanige magt, wanneer die in eenes

Mcnfchen handen mogte byeengevougd ofte gefield werden, den

Landen,^Steedcn,cnde Ingefeetcnen ten hoogden verdcrvelikfou-

de wcefcn.

Ende geeve de goede God, dat der felven Naakoowel'mgen nooit

foodaanige Doorlugtige ende Schoone, dog laftige endc fchade-

likc Hoornen, weeder op haare hoofden haaien, als haarc Beroem-

de Voor-Ouders in den Jaarc 1581. feerloffclik afgefwooren hebben.

Ende meencn wy dit te zijn den eigendlijkea fin deefer onfer

Fabule.

Het
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Het zyn de allerquaadjie Honden y die haaren

eigen Foeder naar der k^ele bijten.

Hniver/u3 mnnAus èxercet hijh'tom^ftt-

70. Het Schaap ende de Hmd.

Tj" Ene Ooi gefien hebbende , dat haare Heer eencn
^—^ Hond met goed brood ende lekkere fpijfe van fijner

tafele vocdede, vroeg hem , waarom hy een Beeft , dat
voor hem gants geencn arbeid deed, ende waar van hy
geen Af<?/^, Wrongel:, ohe Kaas ten fijnen voedlele^jafelfs
geene longc» tot fpijfe, ofte eenige ff^oHe te fijner klee-

Ggg 5 dinge
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dinge trekken konde, dus oovervloedig endc Ickkerlik

voedej ende dat hy in teegendeel haar, daar hy Melk,
Wrongel, ende Kaas, te fijnen voedfele, ende daar en
booven Lammeren tot lekkere fpijfe, ende WoUe te fij-

ner kleedinge van trok , geene fpijfe ter weereld ver-

fchafte: Sulks fy ende alle andere i5V^^^/>é'«, genoodfaakc

wierd , haare fpijfe daagelijks met arbeide ende kom-
mere uit ende van der aarde, op der Heide te gaan fou-

ken.

Waarop die Honi^, het fciven gehoord hebbende,

ende meenende in fijne Eere geraakt te zijn, foo driftig

wierd, dat hy fijnen Heere het woord uit den monde
nam, endc aldus antwoorde: „Onfe Heer voed my voor-

„ waar foodaanig , niet (onder groote reedenen: wantin-

j, dien ik u niet bewaakte ende voor den ff^o/ve befcherm-

„de, gy foud feekerlik van andere Menfchen geftoolen,

„ofte van den fVohen verflonden worden. Jaa dat meer

„is, gy foud niet konnen ofte derven landewaarts uit-

jjgaan, om op der Heide uw voedfel te fouken : fulksgy

j, alle feekerlik van honger fouded fterven , indien ik u
„niet behoede. Welke reedenen door dien Schaape

foo wel bevat wierden , dat niet alleen fy , maar ook alle

andere Schaapen , daar naa fig feer wel vergenougdcn, dat

haare Heeren voortaan de JVagt-hondeyi meer eerden , lief"

den , ende lekkerliker voededen dan de Schaapen.

Ende ofwel ook daar naa gebeurde, dat tcrwijle de

Hond in flaapc gevallen was , een fVolf ftillekens aan quam,
ende dat Schaap by d^n halfe gegreepen hebbende, op
fijnen nekke weg voerde > foo konde (^ nograns dat ver-

fuim in haaren IVagtere^ ende die wreedheid van haaren

bekenden Vyande% als zijnde gemeene gevallen des Icevens»

infchikken, ende eenigfins ten goeden houden j fondec

des
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des weegen fecr luid te roupen , ofte veel gcrufs te maa*
ken. Ecvcn wel gelukte het, dat de Heer fuHcs gefien heb-
bende, den belaaden Welf (00 haafl: ende fnel vervolgde,

dat die WfJfy om fijn eigen leeven te konnen bewaaren,
gcnoodfaakt wierd dat Schaap los te laaten.

Maar eindelik gebeurde,, dat die felve Hoftd in fteede

van de Schaapen trouwelik tegen de IVolven te bewaaren,
een Schaaps-vagt aangetrokken hebbende, om des te min
bekend te zijn, weegens foo een groot fchelmftuk alshy
ondcrnoomen had, fig onder de Schaaken vermengde,
eeven eer men die ruflen den ligtc ende den donkere naar
der Stalle foude dnji^en, ende hy dit felfde Schaap by
der keele greep, om daar meede boflewaarts in te lopen,

ende dat aldaar ftillekens te verflinden. Ende oovermits
die Hond van dien Schaape efter bekend was geworden,
foo blatede fy uit aller kraften , ende weederftreefde den
Honde foo veel haar mogelik was. Het welk beiden uit-

werkte j dat de Heer daardoor opgewekt wierd , dien on-
dankbaaren , trowloofen , ende bedriegelijken Vyagthond
fchielik te volgen, te afterhaalen , ende te doodenj om
dat onnoofele Schaap dus van der dood te vcrloflen.

Het welk gedaan wcefende , foo feide die Heer den
Schaape, feer verwonderd te zijn, dat fy voor deefen,
wanneer fy door deefes Honds 'verjuim van den VVolve
weg gedraagen wierd , geen geluid gegecven , ende fecr

weinig teegen geftreefd had: daarfy nu in teegendcel foo
luid geroepen , ende foo feer teegen geftreefd had als

haar moogclik was geweclt. Waar op het Schaap ant-

woorde : „ Van oover langen tijd wel te hebben verwagt,
.„dat de Honci haar foo forgvuldiglik niet als fig felven,
„voor den VVolve bewaaken cnde bewaaren foude, cnde
5>dat hy c}ien volgende nu ofte dan haar vcrfuimende,fy

als
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„als din eene prooi der yi^olven fbude werden , óït dog

5, onfe oopenbaare Vyanden zijn. Sulks ik my al oovcr

„langen tijd foodanige dood toegefchikc, ende my bereid

„had, om die geduldiglik te draagen» Maar onverwagc

„ende fchidik bevindende, dat deefe Hondy die van u

,

„door mijn Mdk^^ Lammeren ^ ende yyoUe^ rijkclik ende

„lekkerlik is gevoed geworden , alleen op dat hy ons, en-

,de by gevolge ook my, voor de Vyanden befchermen

,ende voor der dood behoeden foude j nu my felfs by

,der keele greep, ende dac nog mee een SchaapS'Vüoj

^

,eeven of hy mijn Broedtr waare, bekleed zijnde -, foo

,was die fpijc cndQ fmertvoor my onlijdelik, endckon-

,de ik my niet onthouden, van aanftonds ten luidllen te

,blaaten, ende my ten uiterften onwillig te draagen,of-

j,tc ter weere te ftellen.

Uitlegging der Woorden.

r ^A/f^^
Schaapen hehhen de Ouden 'm deefer Fa-

B u L E yerflaan , yiiitte Ingefeetenen > die door ha--

rer handen arbeid , ende daar uit onjlaande iT/g-

ten leeyen.

Met Honden, Menfchm die niet met haare handen^

7naar door haare kewvjje ende forge , het TtelVaaren Van

anderen te betragten behoordeU'

Met een Hond die onder Schaaps-klcedercn een

Schaap 'VpegVoerd^ alle Menfchen^ die anderen Voor

geweld te hefchermeny ofte de waarheid telcercnhe-

hoorden) ende TPelke daar en teegen om des te heeterte

konnen anderen ooVerweldigen ofte bedriegen^ het Hei-
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lig Mom aandoen. Ende T^el infonderheid 'werden

met foodanigen Honde yerftaanj Leeraars ^ ende Ani-»

te naa r s , die enkel aangejleld ^tjn , om de geyneene In -

gefectenen Dpc! t? keren ende te ondcrrigten y ofytcl om

die Voor anderer geloeid te hefchermen, ende die defel-

Ven in teegendeel misleiden ende ooVerheeren.

HEt is bekend, dat de Menfclien beftaan uit Siele ende Ligfht'

me, ende dac eenigen van dien haar felven meer beefig hou-

den, ende ook haar onderhoud fouken, met ende door hare K.en-

nïffe , Weetenfcha^^en i Sorgen, ende Gedagten der Skle te befteeden

t«n voordeele van" haar felven, ende ook ten nutte van andere

Menfchenj door welken fy hoopen te fuhfifteeren , ofcefig ook ge-

neeren moeten : fondcr met den Ligbaume veel te arbeiden.

Als ook bekend is, dat andere gcrmgere Mcnfchen haaren koft

moetende fouken door den arbeide haares LighMms^ gemeenelik (Ig

laatcn voorftaan , een veel befwareliker lot als de andere tp^fe en-

dc Jorgvuldige Nlenfciien te hebben j ende dat daar en boven de fel-

ven ten haaren lalle Icui, lekker, ende ooveidaadig gevoed ende

ge-cerd werden : Suli-:s die geringen Ingefectenen op de anderen

ook feer nijdig ende misnougd plagten te weefen. Dog kan aan

de befcheidenc deefer geringe Menfchcn feer ligtelik vertoond wer-

den, dat de anderen , die haare Weetenfchnppen, Konden, als

ook hare eigene Goclcreü ende Penningen foo gebruiken ofce aan

leggen, dat [y uit de winftcn van dien, weelig ende rijkclik be-

llaan ko -incn j daar door warelik ^n geringen Ingcfeetenen van eenen

Staat geene fchaadc, maar wel een groot voordeel aanbrengen.

EnJc v/at belangd de andere Ingefeetenen , welke desgelijks

met hare gcdagten mecft arbeiden , ende daar door beftaan -, Na-

melik alle, die in Regeeimge van Landen ende Steeden, ofte inec-

nige Amtcn ende Bedieningen daarvan afvloejendezijn-, kan den ^^-

mgen Ingefeetenen ook feer klaar aangeweefen werden, dat indien

de andere meerdere Ingefeetenen (ïg wclquijten, met foo wel in

tijden van Vreede als Oorloogcn te bcforgcn, dat goede Ordren

chdc Wetten gemaakt, ende dat alle, die in ecnige Magijlrateliks

H h h ofte
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ofte andere Bedieningen ofte Amten zijn daar toe gehouden werden,

ten einde (y hunne pligt wel waarneemen : de fclve geringe In-

gefcetenen als dan door opgemeldcr forgen foo veele dat in haar

plaats hebben kan, ofte haar doenelik. is, weivaaren. Ende dat

l*y derhalven waarelik groote reeden hebben i om neevens onfcn

EsoPiSEN Schaape, oover des Honds leedig gaan ende oover-

vloedige fpijfe, dat is oover aller opgemeldcr Aanfienehjker Inge-

feetenen weivaaren ende weelde vergenougd te zijn.

Maar oovermits waarelik veeltijds gebeurd, dat alle die Ingc-

feetenen , welke den gemeenen Staat te beforgen hebben , het fel-

ven feer flaawelik , ende met veel minderen^v^r^, dan of fy hare

eigene byfondcre Saken behandelden , waarneemen j ende daar be-

neevens ook veeltijds daar omtrend feer onagtfaam endeverfuimig

bevonden werden: Soo hebben als dan ook waarelik die geriijgc

Ingefeetenen feer groote reedenen, om oover die weelde endebal-

daadighecden der felven feer nijdig ende misnougd te zijn. Dog
als de befcheidcnften der genngen ende der onbegonftigden Ingefeetenen,

als dan fig erinncren,dat die flaaw- cndc onagtfaam-heeden in het be-

forgen van het gemeen welvaren , by nauft aan den aard der Men-
fchenvaft zijnj Ende dat fyfelfs behoorden te vermoeden, in den

felven ftande weefende,ceven foo agteloos ende vcrfuimig te lul-

len zijn : Soo behoorden fy ook als d.in opgemelJc onagtfaam-

cnde dwaaS'heeden geduldiglik te konncn draagenj Eeven gelijk

het Schaap onfer Fabule het verfuim des Hor.ds , ende de wreei~

heid des Ti'olfs met feer weinig geblaat ende gebaar verdroug.

Maar als het gebeurd dat eenige Menfchen, volgens reeden en-

de biüikjjeid i o{ic ook door een bylonder Verband ende £f^,verpligt

7-ijnde voor andercr weivaaren te forgen, de felven in teegended
voorbedagtelik, ja onder Regts- ofte beiligheids fhijn bifcliaadigen.:

Ende infonderheid als het gebeurd dat eenige Ingefeetenen in Ecgce-

nnge ofte eenige haoge Bedieninge aangefteld zi]n , alleen om de Vrr. en
Gercgtigheedcn van den Staat, als ook het welvaren der gemeene In-

gefeetenen voor te flaan ofte te beforgen, ende den gemeenen
Ütaat, nis ook yderc Ingefeeten binnen in den Staatc , alle oover-

3?.ft ende geweld af te houden, ende ook teegen alle oo vervallen

ofte geweld van buiten te bcfchcrmeu: Ende dat fy ook ten dien

«ind-e rijkelik beloond werdendcj des niet te min lelfs onder fchijn

van
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van het V.egt cnde degemeene Vfyheid der Ingéfceteuen voor teftaan,

voorneemen den Vryen Staat te ooverhcercn , eiidedegemeeneMa-
giftraten, ofte Ingefeetenen tot publih Slaaven te maakenj Soo is,

leggen wy, die dubbelde onreedelikheid, ondankbaarheid, endc
trowlooshcid , gants onverdraagelik.

Ende voornaamehic is dat alles onverdragelik , wanneer die ver-

breeking van allen Regte,Eede,ende Handvepn, gefchied onder het

dekfel van den waren Godsdietift, het heilig Regt, ofte dsgulde dierge-

ksgte Vrjfheid des lands voor te Itaanj want diergelik Bedrog, Geweld»
ofte Ooverheersfing als danfoo ondraagelik ende foo fmertelik is»

dat daar en teegen, om de Voornaamften, welke aan die fchrik-

kelike Schelmflukken fchuldig zijn^ teftraffenj ende met eencn

te beletten, dat niet meer gefchiede> alles te doen geoorlofdis»

en ook alles by opgefet behoorde te werden. Eeven gelijk ons Eso-
pis Schaaf fig alles fins tegen fijnen bedriegehken IVagthonde ücldc,

Ende fien wy ook , dat de borgerlike Wetten der Grieken ende Ro-

nieinen, gelijk meede onfe Neederlandfe> de Menfchen alles fins

fwaarder flraffen oovcr de misdaaden begaan teegen den geencn

,

welke fy hadden behooren voor alle ooverlall ende geweld te be-

fchcrmen» ofte die, v/elke fy beleedigd hebben, te beforgen.

Ende voor foo veele opgemelde misdaaden teegen den Staat
^

cnde de verbreekinge der gemeene Vrj/heid aangaat, is bekend, dat

van ouds veele RepubUksn in den haaren gropte prijfen hebben op-
geftcld 5 om genooren te werden by den geenen die dooden fou-

de, ofte die gedood had foodanig een Ingefeeten, welke volgens

pifgt ende eede verbonden was ofte is , fijn vrj' Vaderland te befcher-

men tegen alleooverheersfinge, endc des ongeagt fchs tragte, ofte

tragt dat te ooverheeren , ofte ooverheerd had. a Ende om niet al te

lang te wefen , foo fuUcn wy in defen de Republik van Atbenen voor-

draagen , alwaar voor dzn Raadhuifc eencfteene Suil wasopgeregr,
inhoudende dcefe Solons Wet : „ Die in decfe vrje Stad tragt te

„heersfcn, mag van eencn yderc firatfeloos gedood werden, endc
„moet de dooder voor heilig gehouden zijn, als meede foo moet
jjdie dooder alle des gedooden naagclaatene goederen hebben.

Ende als, niet jeegenltaande defe »^c{ , een feer aanficnclik Ingefee^

ten der Stecde, met n^mcPtfftratus, de Republik ooverheerd hebbcn-
Hhh 1 de,

a Cictr-fTêMitte E^iJi.BrHti adOcer'Eufc^, Ptilad, io.
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de>'twee 5^o«^»,cndc deoudfte yippias inderHeerfchappienaaliet,

gebeurde dat de tu^eede, genaamt Hippanhm , fig Koninglik, dat is, foo

ontugtig droug, omtrend Armodtm ende des felfs Sufter , dat Armodius

daar ingeftijfd ende geholpen weefende, door fijnen getrouwen

vriend Arijiogiton, in eencr volle Vergaadcringe, Htpparchm doode-»

ende fy ook beiden aldaar fneevelden : Soo veroorfaakte ende berei-

de dit voorval de gemoederen der Ingefcetenen foodanig teegen den

Oover- heersfer^ dat ook liïppias binnen drie Jaren daarna genoodfaakt

wierd uit Atbeenen te vlugten : alwaar daar na een Raads-bejluir, ter ver-

feekeringe der gemecne Vrjheid , tegen de onderneemingen foodani»-

ger boos-aardige Ingefcetenen: ende onder anderen ook deefe Bor-

^fy-^f^ 5om jareliks in ydere ^9^ï op feekeren dage in de If«ff« 5 door

yderen Borgere gedaan te \verden,vaft gefteld wierd in defc woorden:

„ Soo haaft ik kan, Tal ik met mijne eigene hand dooden den geene

j, die de Vrjbeid onfer Republike tragt te verbreeken, ofte verbroken

5, heeft j als ook den geene , die als dan uit des felfs naume eenige M4-

ojgiflraatelike bediêningevvaarncemd. Ende in gevalle ieman fig Heer

„ooveronfe Republike maakende, ofte eenen andere daar toe hel-

„ pende, door iemanne gedood werd j foo fal ik den dooder des we-
„gen voor Gode ende de heilige Engelen alfoo fuivcr houden, als oF

„hyeenenoopenbaaren Vjand der Republike gedood had. Ende ik

„fal alle de goederen desgedoodeuy die onder my mogten weefcn ,

„fonder ietwes van dien after te houden , ooverlcevcren , foodaanig

jjdat de helft van dien koome aan den geene, die den Oover-heersfer

5, heeft gedood, ende de andere helft aan den geene, door wiens raad,

„aanleidinge, beleid oftehulp, hy gedood is geworden. Ende in-

,, dien de geen 5 die den heersfer ofte Dw«gW4«rfaantaft, ofte dood,

„onderwijlen komt tefneevelenj foo fal ik hem, alsook fi,ne kffide-

), ren ende afkootnelingen, eeren met de fclvc cere als waar mccde Ar-

f,modiM ende Ariftogiten in dcefe Republiknuge-ccrd werden. 4

Ende dat de aard der Neederlandeïen in defen ook mcnfchclik is, kon»

nen wy hier uit merken, dat fy allangs oneindelik vccle ufurputien ofce

iwingeUndien hebbende konnen ten beften infchikken en verdingen»

van haare refpcólive Hm^^rw , Graven ende l'orften, cr.dc byfor.dcriik

van die uit den Huifc van Bonrgondieti ende Ooftemijk-, eer fy Philippm van

tiifpanten in den Jarc 1 58 1. affwoercn, fy nogtans den Hertog van Anjou

cerft

a Sam. fetit. /./. Attic(C.fag, 15. 16. 219. ifc
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eerft in den Jare 1 578. tot befchemer der NeederlandfeVrjheid, tegen de
dwingeUndie der Spanjaarden j ende vervolgens in den Jare 1580. tot

tiertogejCrave cndcVorJie oovcv dcCc rcfpeêtivt^eederUnden beroepen
hebbende, ende hy in den Jare 1 5 8 z . als Hertog van Brahdttd ende GeU
derland, Graafvan VUanderentende Vorft van GYoningen,OmmeUnden &c,

den behoorliken 'Eed afleggende, alle de refpeftive Landen te fuUen
bcftieren naar hare Vyji- ende Gerepigheeden^ende middeler wijle de
fèlve te fullen befchermen tegen het gefield des Koningi van Uifpnien

:

Soofchooten ende leiden fy hem nog Jareliks feer mildelik ten dien

einde toe, boven de bedongene 2400000. andere 1600000. guldens
tot de oorlogs 'laften ; ende tot de onkoften fijner Hof-boudinge 600000.
ende 16. guldens. Maar wanneer alle defe Beden ende Mildbeeden foo

weinig vermogten, dathy, des ongeagt, onder fchijn van voorden
'Roomfen Godsdienft te yveren j eenige voorname Steeden, als Anty»erpen

ende Brw^^^w, door fijne Krijgsluidcn tragtede te bemagtigen > om
door de felven alle dergemeenc Regenten ende Jngefeetenen Vry- ende
Geregtighceden teverbreekcn,cndeoovcr die naar fijne finnen te

konnen heerflen j Soo wierd hy daar in geflut , ende aanftonds , fon-

dereenige fijne andere ufurpdtien ofte inbreuken aftewagicn, uit de-
fe Needcrlanden verdreeveu j fulks hy kort daar aan in Vrankrijk, van
hartsfeere quam te fierven.

Endeeeven dus ging het daar na met den Gravevan Ljcefter, wan-
neer die in den Jare 1586. in defe Vereenigde Neederlanden voor Gouver-

nctir ende Cnfuain Generaal wierd gekooren, metfoodanige wettehke
groote magt oovcrdejf«/?ifi^,Id«(/-endc Krijgs^faakcn, a*!s ooiteenig
Gouverneur Generaal in defe tiecderlanden hadde gebruikt j Ende wierd
dt^t Groot-magthcm opgedragen niet door de G^df/'Wfffr^/r» terG^-
neraUteh , daar wel op te letten Haat , maar door de Gefamemüks Veree-

nigde neederlanden , ofte om beetcr ende klaai"der te fpreeken, door aUe

de refpeólive Staaten van dien, alle welke affondcriik in haare Vro^

V'wciale Vergaderingen daartoe plegtiglik by een gekomen waren, be-
flooten hadden, hem tot Gouverneur ende Kapitain Generaal der
Vereenigde Neederlanden aantcncemen, ende door hem den By-
Ibnderen Stadhouderenen Kapitainen Generaal d er refpc(5live Pro-
vinciën te gebieden, wat fy te doen ofte te laten hadden. Gelijk me-
de aanmerkens waardig is, dat hem die magt ook alleen was opge-
dragen, om ons tegen de Spaanfc Ilcerfchappie te helpen, alle onfe Tr^-

lihh j ende
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cnÓG Geregt'fgheeien te vcrdccdigcn: Ende des niet te min foo veinsde

hyfig hier een fcer grootƒrmwr voorden Gereformeerden Godsdie»fl te

zijn > ende tragtedc hy in den Jriie 1 587. onder dien fchijn verfcheidc

Steeden in Holland door fijne Krijgsmagc voor (ig te verfeekeren,

ende alfoo fijne heerfchappie hier te vcflen, ende alle dcefe Ingefee-

tencn tot fijne Slaaven te maaken.

Maar het felven mislukt zijnde, wicrd fulks door den Staten van Ho/-

land fo qualik genomenjdat drie van fijnen aanhang tot Leiden onthalfl

werdende , hy feide tijd te wcfen , dat hy voorfijn eigen hoofd forgde j ont-

fagfig ineenige beflotene Hollandfc Stad te komen j vertrok naar

Ingeland , wierd van fijn Gouverneurfchap Generaal ontflagen , ende flierf

feer korten tijd daar na, waarfchijnelikvan fpijte ende harts-feere.

Welke twee fchrikkclike voorvallen, fo kort na een in dcCc Vereenig-

de Neederlanden volgenden, cindeVik 'm de Staaten deropgcmelde^^w-
den fo diepe indrukfclcn op der felven gemoederen hebben gemaakt,

dat feedert den Jare 1587. alle voorgaande gcdagtcn van in plaatle van

eenen Philippui eenen Sinóevs-genaamden , die dog eeven de icive men-
fchelike geneegendhcidfoude hebben, om fijne wettelike magt boven

en tegen de fJ'etten defer Landen te vergrootenj als ook om de Vijhcid

defcr Landen te onderdrukkenj tot Grave ofte Hertoge te maken, zijn

verworpen j ende foo wy hopen , om de Gruwelen^ welke onfe Voor-
ouders in defe Landen voormaals door de felven zijn onderworpen

gevveefl, neevens alle andere fchadelikhe'id van dien te vermijden , in

der eewigheid verworpen fullen blijven.

Ja dat meer, en feeraanmcrkens waardig is , foo hebben welopge-
mclde Staten^ tot heden toe, gcenen Gouverneur ende Capitain ofte Stad-

houder Generaal oovcr alle de Vereenigde Neederlandcn wilkn kicfen, maar
heeft yder Landfchap fijn eigen byfonder Stadhoud£r gekooren , hoe-

wel de keure van verfcheide Provintien veeltijds is gevallen op
eenen ende den felven Menfehe.<«

Definonfer Fabule isderhalvcn,datde Menfchen onderling

wel vele wwj/^^^wmalkanderen ten goeden konncn houden» ofte wel
verdragen > maar dat het voor den felven c^negants onverdragelikc

faak is, voorbedagtelik te werden beleedigd van eenen die van biüik^

heidi geboorte ende cedes wegen verpligt is , ende ook rijkelik geloond
werd , alleep om den geenen , die hy verkort ofte onderdrukt , in alle

hare Vrj- ende Geregiigheeden tebewaaren ende tebcfchcrmcn.

a Sie dit al'es op de gemelde faren byV.c. Hooft. EverhardvanBjjeid.iJe,

endedehandelingederQioote VergMdcwige det laart l6$lt £^fj$
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7 K De Vos ende de Ltew.

En Vos feer veel hebbende gehoord van der fchriklce-

likhcid een es Leews^ eer hy den felven ooit geilen

had j Soo gebeurde , dat hy hem onverwagt van verre
küomende te fien , foodanig verfchrikre, dat hy bynaaft
van fchrik foude hebben geftorven , ten waare hy aan-
ftonds , geduurende die ontfteltenifle, gcvkigt ende fig

ver-
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verborgen had. Maar daar naa tot eenigc bedaardheid

koomende , foo beftrafte hy fig felven,dus haaftig gevlugc

te zijn , dat hy niec had konnen opmerken of de Leew
warelik foo een vervaareUk Beeft was, als waar voorenhy
uitgekreetcn wierd. Endc nam hyvooren, den L r^ re

fien koomende, niec te vkigten voor dathy hem rcr dcc-

gén had aanfchowd: Gelijk korc daar naa gebeurde, dat

de Vosy hoewel mee eenigc ontftelteniflè ,den Lee-i ficn-

de aankoomen,bleef ftaanj endc hem befigcigd hebben-

de, oordeelde, dat hy op veele naar foo fchrikkclikni.c

was, alshy fig had ingebeeld hem te zijn. Ende de l>^os

naa eenige daagen den Lee'-jv tenderden maale fiende,

wierd foo ftout, dat hy den Lce-^^e derfde aanfpreeken,

ende van hem antwoord verwagten.

Dit alles gefchied zijnde, foo vcrfeekerde fig de Vos
,

dat de Leew wel veel fierker als hy , maar ook van vecle

mindere kennijje was-, ende dathy met fijne oovcrtreffen-

de kennifle ende fchranderheid des Lee-ji^ni fterkte wel

foude konnen opweegen. Weshalven hy fig ook oor-

deelde bcqoaam te zijn, om met den Lee-jje eenigc naar-

dere kennifle te maaken : Gelijk hy daar naa den Lccjije

ten vierden maale ontmoetende, hem groetedc ende al-

dus aanfprak : „Heef Lee'-j:^ ik hebbe verftaan , dat de

„allergrootrte Beeften , als OfTen, Paarden , Eefelcn , Ver-

„kens, Schaapen, Geiten &c, foo fchow voor u zijn, dat

„fy fecr fwaarelik door u beloopen ende bejaagd konnen

„werden , fulks uwe oovertrefFende kraften (eer weinig

„ten ftaade koomen: ende daar beneevens weet ik, dac

5, aan ydeve van dien meer fpijfe is , als wy beiden fou-

^,deïK konnen nuttigen, ende dat fy ook fterker zijn, als

jjdat ik die toe mijn voedfel foude konnen dooden.
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3j Waarom het voor u foo wel als my noodig is, dat ec-

5,nige iifi teegen den felven werde gebruikt; ende heb ik

„eene faak bedagc , die voor ons öeideti feer nut foude
^^weefen , ende die ik u nu oopenbaaren fal: Naamclik,

,, indien gy my geliefd te belooven, dat het afval van
„ydereder felven Beeften, voor my door u oovergelaa-

i,ten fal werden ; Soo verbind ik my, opgcmelde groo-

„ te Beeften geduurig te verfpieden j ende, indien het my
„moogelik is, die tot u te verleiden , ofte ten minilen u

,, t*elkens aan te wijfcn , waar fy fig onthouden. Dit geviel

den Lee-jve (eer wel, fulks dit verbond ondttMn^ geflooten

wierd ; in gevolge van het welken van tijden ten tijden, vee-

Ie foodanige Dieren door den Leewe oovervallen en gedood
wierden , laarende de Leew t'elkens den afval voor den
Vojfe. Sulks fy beiden van ^ïq oovervloedige fpijfe feer wee-
lig wierden : Ende op dat onderwijlen de l^os van den Lee-
we niet befcliaadigd foude werden, (bo gebruikte hy gedu-
rig die omfigtigheid, dat hy den Leewe nooit foo naa-by
quam, dat hy hem met eene fprong foude hebben kon-
nen oovervallen.

Dog eindelik wierd de Leew oud ende fiekelik, wes-
halven hy fijne fpijfe op die wijfe niet meer konde bejaa-

^cn ofte den l/u[fe fpijfe geeven : Sulks de Lr^u^- voortaan
in fijnen hoole bleef, ende onderwijlen van daagetendaa-
ge, als een Koning der D/>r«?w weefende, nu dit, ende
dan weedcrom een ander Beeft decde ontbieden , om hem
in fijnen hoole te koomcn befoukcn ende trooften : ende
deede hy door fijnen Boode daar by vougen ; dat mits
fijne bekende fwakheid daar in voor hen gants geen be-

vaar foude weefen. In gevolge van het welken veele on-

moféce Beeftcn, daarop vertrouwende, ende in d^s Lee-

I i i wen



wen kuilt koomende , van den Leewe gedood endc ver-

flonden wierden : als wanneer ten laatften de Leew den

f^ojje ook deede ontbieden, met aanfegginge, dat fijn

feer vermaakelik gefelfchap den Leewe foo aangenaam

weefen foude,dat hy daar door waarfchijnelik fijne voo-

rige gefondheid foude bekoomen, Waar op de t^os naar

den Leewe ging, maar, naar fijne wijfe niet naar byhem
quam: fiilks de Leew uit fijnen hoole hem fiende, hem
ook verfogt naarder te koomen •, daar by vougende , dat

hy, nu oud ende fiek zijnde, hem immers niet fi^ude

konnen befchadigen, al mogte hy dat willen, als neen. Ende
dat hy derhalven niet behoorde fi^o fchow als voor deefen

te weefen. Waar op de f^os antwoorde : Tcrwijlc gy
jong ende gefond waard, heb ik alrijds u die eerbiedig-

heid beweefcn , dat ik altijds gefi:hroomd heb , digt by

u te koomen i Ende meen ik verpHgt te zijn, u in uwen
Ouderdomme ende Stekte nog meer te eeren ende te ont-

fien : Te meer, dewijle ik fie , dat veeier Bccften fpoo-

ren naar uw hol leiden, ende geene daar uit koomen.

Weshalven ik u van verre gefondheid endc llerkte, tta

onfer beiden weivaaren , toegewenft hebbende , weeder-

om mijnes weegs gaa.

Uitlegging der Woorden.

^nr\e Vos» IS in deefer F a

b

u l e èen gemeen Verflan^

dig , dog fivak Menjch •, ofte een Voorjh^ti^ liove-

liog, dte yan geringer afkomjl ts.
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D^ L E E w, emfeer ma^tig ende fterk Menfd^ dog van

kleine hmiffe: oflifel een Koning ofte Vorft.

WAnneer cenige Sal^en, daar wy Telfis geene kennifTe van hefe-

ben, in onfe gcdagten werden gebragt door een gemeen ^^-

f^ft^ ofte door eeniger Menfchen /f^^^« , foo behoorden \vy daar

van niet te oordeelen , of fy waarelik foodaanig als fy ons voorge-
draagen werden, zijn, ofte niet : maar wel ons oordeel op te

(chorten , tot dat wy felfs daar van genougfaame kennifle verkree-

gen hebbeo. Alibo wy des niet te min daar van oordeelende,

werden gefegt met een Voor-oordeel ingenoomen te zijn , ende wy
daar en boovcn bevinden, dat wy door die Voor-oordeelen alcijds

foodaanig werden vervoerd, dat wy ons die felve Saken als dan
vïel fchrikkeliker , ofte, naa hetvoorvald, ook veel begeereli-

ker ende aangenaamer ofte treffeliker te zijn, ende ook voor ons
te fullen weefen, verbeelden ; dan wy die naar ingenoomenc
kennifle waarelik bevinden te zijn.

Het welk de Ouden ons eigendlik met decfer volgende F a b u l e
hebben willen leeren. Eenige Mannen op den See-ftrande wan-
iielende, faagen verre in der See ietwes /«r^y , ende oordeelden
gefaamentlik , dat het een Schi^ was; ende het felven naarder aan-
gedreeven zijnde, foo meenden fy alle, dat het een «^r^i^van een
Schi^ was," waar in magfchien nog eenige koftelike Koopraan-
fchappcn fouden weefen. Dog het felven nog naatder bellende,
foo feidcn fy, dat het niet dan een B^/ÜLwas. Ende eindelik aan
flrande gedreeven zijnde, foo bevonden fy, dat het niet dan ee-
nige tot alles onnutte by een gedreevene dorre Wijnranken waa-
ien. Sulks hier uit de Latijnfe Spreekwoorden zijn gefprootcn:

Minuit prxfemia famam. Omne i^notum po Magm^co.

Het geroep is altijds grooter als de daad. ADcs wat onbekend
is» het men voor wat trefFelijks aan. Als ook decfe Duitfeny

Geen Propheet is in fijnen eigen lande ge-eerd. Verandering van
Land kan een Eedelmm maaken.

Ende veld men des te eer foodaanige quaade oordeelen oovcr
I ii 2 de
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de ons onbekende Menfchen , ende hare Saken j om dat het mecrcn-
deel der Menfchen , cnde byfonderlik de ondeugenfie van dien, hare

onvohnaaktheedcnendc gcbreeken , foo veel haardoenelik is, ver-

bergen, ende daar en tcegen veinfcn, veele, ende ook die vol-

maaktheeden ende deugden, te belitten, waarvan fy t'eencma-

lè vremd zijn. Jaa felfs die Menfchen, welke fchijnen met ceni-

ge meerdere als gemeene kenniffe te oordeelen van andere Men-
fchen, oordcelen byfonderlik feer verkeerdelik van de Grootjleri

d'eefes weerelds , wanneer de felven in het byfonder haar onbe-
keind zijn : verbeeldende fig gerneeneUk die Menfchen , endc
fpreckende ook als dan van die felven niet gelijk fy waarclik en-

de in der daad zijn, maar wel foo als fy naar Reeden cnde Billikheidj

om fooeene Heerfchapfie fvaardiglik^ie ociïcnen, behoorden te wcfen.

Sulksalsiemanin hare gedagtcn brengd Roomfe PaufenyCardina-

len^ Bishoppen, Abten, Priefters, en vermaarde Leeraars der Kerke : ofte wel
Keifers ^Koningen yVorjlen, Raadsheeren, Borgeineejlers, Scheepenen^ &c. fv, ge-

durende der felven leven, van de felven niet oordeelen, naar fy in der

waarheid bevonden werden te zijn: maar wel, of fy foodanige wa-
ren, als fy op het aller- volmaakllen behoorden te weefen. Ende
duuren die dwaalende oordeelen by die onrerflandigen Menfchen.
gemeenclik foo lange fy leeven. Maar by den vernufrigcn Men-
fchen, duuren die voor-oordeelcn gcmccnelik niet langer, dan

tot dat fy met den felven hoog geagten Menfchen eenige gemeene
ommegang, ofte andere gelcegendheid, om de felven beter te lee-

ren kennen, gekreegen hebben.

Als wanneer fy van tijden ten tijden bevinden » dat het ook
Menfchen zijn , die wel met eenige kennilTe ende deugden be-

gaafd, maar ook in veelen, jaa ook omrrend de meefte Snaken,

onweetende ende ondeugende zijn- Ende infonderheid bevin-

den fy, dat de gecnen, welke op deefe wereld als de aller-^roof-

fie, ende dien volgende ook de uitfteekenfte, weegens kcnniflc

ende alle deugden vermaard werden, in teegendecl warelik meed
werden bevonden gants onkondigcn, ende infonderheid fcer on-

deugende Menfchen te zijn.rf Eeven gelijk onfe Esopise Vos

icer groote gedagten van den Koninge der Dieren, den Lcetpc,

heb*
.. xTutto il mondo fl faefe, ^gni Hnmo C4C4 Vittda*
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hebbende, eer hy hem gefien had , gedurende eenen korten omme-
gang met den felven, bevind, dat hy niet dan een fcer gering
yerfland ende weinige deugden had.

Dit dan zijnde de gemeene loop des Weerelds ende aller Men-
fchehjke Saaken , fonder dat in ons vermoogen zy , die te refor-

tfleeren ofte te bectercnj Soo is het voorwaar een flukvan w^sheidy

ons daar naa loo wel te vougen, dat ons daar uit de meeftc
voor- ende de minfte naa-deelen aankoomen. Het welken hier

in meeft beftaat, dat wy ons niet al te gemeenfaam maaken met
Menfchen , die feer veel van ons veiTcheelen. Ende is dit infon-

derheid waar te neemen by dtn geenen» die geneegen zijn, %
by Koningen ende Vorflen ten Hove te erneeren* Eeven gelijk men
het vier foo naar-by mag koomen, dat men daar van verwarmd

i

maar niet foo naar, dat men daar van gebrand werde. Ende ge-
lijk de Vos onfer Fa bul e (ig wel foo naar aan den Leewe houd,
dat hy een gedeelte fijner prooje genieten kan , maar rjet foo

naar, dat hy van des Leewen klaauwen bereikt kan werden.
Dog werd der oude Uoovelingen voorfigtigheid allermeeft ver-

eift, wanneer haare Koningen ofte Vorften oud ofte fiekelik,ge~

worden zijn, ende fy by gevolge haaren Hoovelingen niet veel
goeds meer, maar veel quaads konnen doen. 'Sulks fy Hoove-
fingcn ten Hoove in haare Bedieningen willende blijven, fee-

kerlik door de jonge Hoovelingen der jonge aankoomende Konin-
gen ende Vorften, ftaan verfchooven, ofte nog veel harder ge-
handeld te werden. Want in foo eenen gevalle meenen wy het
aller-wijfle ende dienfti^ftc te weefen , fig uit den gewoele der
menfchelijke Saaken te oegeeven, ofte fig tijdelik van fijne be-
dieningen te ontflaan, het Hof te verlaaten, ende in fijnen ou-
derdomme flillekens voor fijn eigen felven te gaan leeven. Ee-
ven gelijk onfe Es op i se Vos^ wanneer de iffift» oud ende fie-

kelik , ende ook feer bejaard geworden is , fig fccr voorfi^-

tiglik uit dts Leeuwen Hoole houd, ende op fig felven llillekens

gaat leeven.

Eindelik feggen wy, dat de eigcndlikc Leer dcefcr onfer Fa-
BULEN is, ons aan te wijfen, dat de Menfchen fig gemcenelik
bedriegen y wanneer fy fchielik ende fonder voorgaande onderfouk,

m ^^M in
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in fteede van haat oordeel onder\;rijlen op te fchortcn, van on-

bekende Saakcn oordeelen : Ende leerd onfe Fabul ons

ook in het byfonder, dat de Menfchen (ig feer groovelik

plagten te bedriegen, wanneer fy naar het gemeen geiufc van

der Koningen ende Vorflen groote kenmffen ende deugden een oor-

deel vellen» Ende dat fy de felven kennende, fig forgvuldig

behoorden te v/agten , met haar fcec gemeen£aam te leeven , er.-

de orame te gaan.

'/if



De Gevange Fbs ende de Haan. ^jp

1)ie eenen Bedrieger bedriegde verdiend
eenen S(o€l m den Heemeie.

^'^^ rnteTTt non e/r fra

ji. De Gevange Fos ende de Ham,

E En hongerige Vos mcenende eenen Haane te beloo^

pen , fag dat hy uit vreefe , van hem op eenen Boo-
me vloog > ende de Vos des niette min geneegen wcefen-
de den felven te eeten , feidc hem , dat daar vreede on"
der alle leevendige Dieren afgekondigd was j ende dat hy
derhalven veilig ter aarden needec daalen , ende neevens
hem fijnen koft te fouken vermogt. Waar op de Haan^

ver-
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vermoedende fulks door den Vojfe gefegt te weefen , om
hem te bedriegen, ende vervolgens te verflinden, feer

rekhalsde, als van verre ietwes ficnde, om daar door des

te meer des l^ojfm voornecmen te ondekken. De Vos^

dat rek-halfen fiende , vroug wat ende waar naar hy dus

ernftig fag. Ik fie , feide de Haan^ twee hondm fcer

fnel herwaarts loopen: Ende de Vo'i daar op> Soo is het

tijd, dat ikmy berge. Hoe, antwoorde de Haan ikond

gy my aanraaden te betrouwen op eene vreedc die voor

erade onder allen Dieren afgekondigd is, ende daar gy u

felvcn niet op betrouwen wild ? Het is waar, feide de

Vos-, dat de njreede afgekondigd is, maar ik weet niet,

ofde honden van die afkondigingefullen hebben gehoord ;

ende nog veel min , of fy fig daar naar fullen willen dra-

gen. In allen gevalle is het beft, dat ik gia, ende aUbo
leekerlik mijn vel bewaare. Vaar wel

Egter gebeurde daar na, dat die felve Vos defen Haan
foo wel beloerde, dat hy hem fchiehk ooverviel, ende
weg drougj terwijle de t)oer,z\s E'tgeiiaar vanden HianCy

met een knuppel voorficn weefende, den ^r^f naa-licp,

ende uitfchold voor een Roover , die fijne Hoenderen
diefagtig ftal ; ende dat de Haan den l^ojfe feide > Hoort

gy niet , hoegy in u-we Eere geraakt werd ? waarom fwijgt

gy ftille fonder u te verdeedigen , gelijk eenen eedelmoe-

digen Beefte toekomt? Waar door die l^'os foo totfpree-

ken aangepiikkeld wierd , dat hy beginnende den Boere

te antwoorden •, ,,Dat»liegt gy als een fchelmj wanceen

„ Haan die in mijn geweld komt , is my niet min eigen, als

„ die gy met geweld in uw kot houd en hebt j fulks terwijle

de vos lijnen mond oopende, de H^an hem ontvloog, feg^

gende : „ Dus heb ik onnoofele ten tweeden male my voor

iy ofte uit den rf^tnle deie$ lof^a ^ojjcn bewaard en geredded,

Ein-
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Eindelik gebeurde, dat die felve Fbs verfcheide Hoen-

deren vaneenen Boete foo nu ende dan hebbende ge-

roofd , ende weeder koomende om eenige te rooven , m
eener ftrikke, door den Boere daar toe gelegt ende ge-

fpannen , gevangen wierd > in het by-zijn van niemanne
dan van den felven Haane. Sulks de Vos in defer benawd-
htié des doods zijnde, vergat, dat hy eenmaal den ^ö/&,

uic enkele roof-gierigheid , ende ook eenmaal den fVoif^

om fig van fijnen Vyande te ontlaften , beiden in der

ftrikke gevangen zijnde, aan eenen Boere -^ alvoorens van

hem een deel des beuits bedingende, hadde verklikt.

Ende derhalven in deefen ellendigen ftande den H^an
tot fig riep, ende feide hem : „Broeder, heb deereniilè

„met mijn ongeluk, endeik Tal ü in der eewigheid dan^
^-ibaar zijn. Wat kan dog mijne dood, ende een hand

„ vol bloeds , u helpen, die geen vlees eer ofte bloed drinkt \

„Ik bid van u nu geene andere ofte meer gcnaade, dan

„ dat gy cQncJhnd mijn ongeval voor den Boere verfwijgd,

„ alfoo ik middeler wijle kansfe fie, om den ftrik aan ftuk-

„ken te bijten , ende mijn felven alfoo te verloflen. De
Haan , vreefende dat misfchien de Beer niet vaardig by
der hand zijnde, ende de l^os middeler wijle kloukelikft

knaagende, den ftrik brceken ende fig verloflen mogtc,
feide hem ; „Broeder, ik neem uwe beloften aanj en-

„ de beloof ik u ook , dat ik my fal onthouden , dit aan den

3, Boere te bood fchappen ^ verhaafl u niet , maar neem
„alles feeker : ende geloof dat ik meer reeden hebbe, u,
„als den Boere te lieven, alfoo die feekerlik mijnen Hen-
„ nen ende Kickenen geen voedfel gccfd , dan om haare

„Jongen ende Eyeren te bckoomen , ende om eindelik

„my foo wel als de anderen gemeft- hebbende, feekerlik

j,tc doeden: Sulks by den MenfcUen voor ons geen an-

K k k der
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,, der eind te verwagten is , dan eene vioUnte ende' on-

„onverwagte dood} daar ik met u in onminne leevende,

5,efcer mijn leeven hebbe konnen behouden, ende des te

j, meer daar van verfeekerd ben , nu gy my uwe vriend-

a,fchap beloofd hebt. De Voi^ door ende in deefe fijne

benaawdheid ligt-geloovig zijnde, vertrowde op dit feg-

gen , beet flaawelik omtrend ende op den Strik , tcrwij-

lede Haan denBoere haaftig boodfchapte, dat de l/os^-

vangen was. Ende als die met eene Knodfc in fijner

hand gewaapend zijnde, haaftigaan quam, om den l^os

te dooden, feide de kos^ dat fiende: „Ag my ellendige

„al te Ugt'geloovende y die my hebbe ingebeeld, dat een

„ Haan my trow foude weefen , daar ik in mijn leeven fi^o

„veele van fijne Hennen ende leekenen hebbe gedood.

Uitlegging der Woorden.

^T)e Ouden hehhen hm met den Vosse Ver/iaan»

een jchrander Menfch y die yan lijlige greepenende

flreekenineend te leeyen.

Met den H a a n e , een Menfch yan gemeen yerjland,

kennijp ende oordeel.

D At de Menfchen op driederlei wijfen ti-agten haar oogwit te be-

reiken ,is eenen ydcre bekend. Namelik , door eene ooverwee-

gende kj^t , anders geCcgt geweld , eenige Menfchcn te d wingen ; of

wel door.andere Menfchen te bedriegen en te verraden j of eindclik met
goed te doenofte wel te leven voor fig felven, en ook onderwijlen an-

dere Mcnfchen te ooverreeden, enlbodanig wel te raden, dat hoe-

wel die raad ten onfen voordeele ftrekt, de felve des niet te min

ook waarclik gcdye ten 'voordocle des geraaden. Ende mcenen

wy het felven ook ecnigfins in het voorgj\andc te hebben aange-

roerd.



De Gevangc Pos cndc de Haan. 44

1

roerd. Belangende het eerfien., is nu aan te merken , dat lemnn dift

fijne fterkte ofte magt wei meet, ende daar op bowd
,
gemeene-

lik fijn oogwit bekomt I maar ook het verkreegene niet behoud»
dan ioo lange als die fijne oovertveegende magt duurd: ende dat het

felven gemeeneHk niet feer lang duurd , is om dat aan de fierkjle

fijde gemeenelik Gcne forgeloosheid onftaatj ende dat aan de andere
Cjde alle Menfchcn van regts weegen meenen onderling gcHjkte
zijn, ende dat fy derbalvcn met leer groote reeden geduurig tce-

gen dien dwtnge aandringen , tot dat fy die dwingende Menfchen
ooverrompelen, ende haar ook die nugt om dat quaad weeder
te konnen doen, benoomen hebben.

Daar in teegendeel Menfchen, die met anderen foodaanig han-
delen, dat fy die met goede reeden oovertuigen ende haar doen be-
grijpen, dat de mad^ die fy geeven aan beiden, ofte ten minden
aen den geraaden nut ende dienftig is, veeltijds haar oogwit be-
reiken» ende ookakijds te bereiken^ ende 't verkreegene te be-
houden, behoorden: dewijl de geneegendheid om fijn eigen I»-

terejt te bejaagen, ofte te willen bejaagen, ende dat verkreegen
hebbende te behouden, aan den Menfchen eigen is, ende dien-

volgcnde in der eewigheid duuren kan , ofte fal.

Ende wat het derden aangaat, naamentlik fijn oogwit te willen
bereiken door %f«, bedriegen^ enÓQ verraaden

-, is kennelik, dat
het felven niet ftaat te gelukken , dan ten zy die Verraader ofte Be-

drieger voor vafl fteld , dat hy foo fchrander ende klouk , ende de
Geraade foo grof ende onvoorfigtig fal weefen» dat hy het bedrog
niet fal vcrmerken. Ende ©overmits de Menfchen in het gemeen
een al te groot gevoelen van hare eigene kennifle ende bequaam-
heeden hebben j .ende daar en tecgcn eene al te kleine van andere
Menfchen, daar fy fig als dan by vergelijken j Soo fiet men ook
veeltijds gebeuren , dat die Bedriegers ende Verraaders haar oogwit
niet bereiken, ende in fteede van dien felfs bedroegen ofte ver-
raadcn werden. Gelijk wy hier fien, dat de Fw den Haane oover-
vallen hebbende» hem ecnen feer korten tijd in fijner muile weg
droug: Ende dat het hem ontfchietende , den Haan met der ver-
kondiginge des Vrecdes te bedriegen, hy in teegendeel met de
twee andere gevallen, felfs van den onnoofclen Hame bcdroogen
ende verraftdcn wicj:d,

Kkk i Ende
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• Endc gelijk wy meeneni dat dit wel een deel der Uere onfer

Fa BUL E isj Soo meencn wy ook het voornaamfte oogwit dee-

Jfer onfcr Fabulen te zijn, teUeten^ dat die Menfchen, wel-

kc groote herts-togten onderworpen zijn, gedurende de fclve, fecr

Jigtelik bedroogen ende verraaden konnen werden. Hetwelk wy
ook eenigfins voor deefen aangeweefen hebben : Sulks ru alleen

in het byfonder aangemerkt behoorde te werden, dat wanneer ons

eenc Vrees des doods , ofte onCcs geheelen verderft bevangd, wy voor

dien tijde daar van fodanig bcfeeten werden, dat by-na alle onfc ge-
heugenis van voorlecdene faken, en ons goed oordeel, ons fchijnd te

begeeven. Gelijk wy hier fien , dat die ooverfchrandere en wijfc Vos^

fchielik ende buiten fijne vcrwagtinge, ineenerflrikke gevangen
zijnde, niet bedenkt, dat fijn leven den Haane wel rchaden,maar
niet baaten kan, als ook, dat hy veele fijner Hennen ende Kie-
renen gedood had, ende daar en booven deefen eigenden Haan in

fijner muile hebbende gegreepen, weg te voeren ende tedooden
getragt had j het welk hy nogtans wel had behooren indagtig te

weefen, om fig daar naar te konnen dragen: maar fien wy dathy
alleen om die foobere reeden, dat deHaan kooren ende geen rlees

at, vertrowdc in deefer benaaii^dheid weeCende , dat dieH^^w hem
uit die angften des doods foude laaten ontfpringen.

Ende op dat wy ons moogcn verfeekeren, dar mceft alle Men-
fchen, in den flande des Vopn zijnde, dicrgelijke ofte nog groo-
tere dwaashceden pingten te begaan, foo fullcn wy het volgende
hier by vougen.- Het is bekend, rf dat ^volgens goede oude geiro9tj.

ten, alle de goederen der verflorvcne Dmtfen ver\'iclen op haare.

naafte Maagen^ fonder dat aldaar eenige de minfte Teflamenteny Co-

dkiüeny ofte Donaüen mortis caiifa, anders gefegt Unterjie ivtUen^ of-

te maakingen ^ bekend waren j tot dat fy, Chrificncn geworden zijn-

de, in fteede van daar door in hare Siele oover haren toekomenden
flande gerufter te werden gemaakt» danfy in het Heidendom waren
geweefl, enraet meer vreugde een eewig fiilig leven tegemoet te

fien 5 nadcmaal fy volgens het eenig waarhafcig geloof nu indcfcnte

betrouwen behoorden op Godes oncindclike wtjshetd
,
goedheid en magt)

gelijk meede inionderheid op fijne heilige, dcfcn nangiande geoo-
penbaarde Beloften. Soo zijn fy in teegcndcel , door de geld- ende
eer-gierigheid der Papen ende U9nmk€n , foo Ycyre van dien fpoo-

a C,Tacit.dcGerma?iia* re
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re afgeleid j dat fy feederd dien tijd by naaft, geduurende haar

geheel leeven, fchijnen bevangen geweeft te zijn met deangften
des doods y ende der eemge verdoemenijje

-, ofte ten minften met de
vervvagtinge der onuitfpreekelike fmerten des Vaageviers. Als wan-
neer die felve Paapen ende Monniken haar ook hebben doen geloven,

dat het de allerbefte aalemijfen waren , niet alsfy den warelik behouf-

tigen Menfchen van hare goederen ietwes mede deelen, maar wel als

fy haare tijdelike goederen in haar leven ofte wel na hare dood, op
de Roomfe wijfe, door Tejiamenten ofte Maakingen^ deedcn koomen
ende vervallen aan Kerken ofte Kloojieren : jaa ook, dat nog meer is»

wanneer fy haare Landen » Regten, ende Goederen, door giften

onderden leevenden, mits daar oover behoudende het bewind en-

de het vrugt-gebrmk:^ ofte de lijftogt-, den felven Kerken ofte Kloojieren

oover gaaven: terwijle die Paapen ende Monniken haar als dan ver-

feekerden, datfy, fulks gedaan hebbende, ten jongftcn dage en-

de ook aanftonds op haar ftcrvcn, fuiver fouden weefcn, by Gode

ende alle de Heilige Engelen. Gelijk de felve Paapen ende Monniken

in volgende eewen, wanneer fy het Vagevter hadden bedagt, haar

ook verfeekerdenj ende Borgen daarvooren bleven, dat ten min-
ften wegens te doene Sielmiffen^ haare Stelen gebeeterd, ende voor
de vlarame des viers verkoeld fouden werden.

Sulks dc(e onnoofele verfchrikte Chriften Menfchen dus verleid

wierden , om warelik tegen hare kinderen en naafie M44^c», welke ly

bilHk meeft fouden lieverï, de aller- grootfle wreedheeden te ge-
bruiken, met haar te ontneemen het gunt van geboortens wegen
baar toequam » ende waar door fy fig eerlik fouden geneeren ; om
in teegendeel daar mecde te voeden, in alle forgelooshcid , fecr
veelehaar niet beftaande leuje, weelige, hoovaardige Paapen^Monni-

ken. Abten, Biskoppen, ende daar en booven van die Gecjïelfken fcer

groote Beeren, foo in het Kerkelike ais in het Weereldliken te maaken.
Gelijk wy ficn,dat onfcs wectcns nergens dan in Duitsland, dcBU-
koppen ende Abten het weereldlik^Regti-gebied oover alle hare Ino-efte-

irenen leeken ook ouffencn. a

Ende dat de felve misllagen ook in het Weereldliken werden bc-
Kkk

3 gaan,

^Vide An'iquit.Tuld. Item Donat.Piar Aul>. Mtrai. Do, dmo, trado , itiElee"
niojianiy ut omnia mumla tfjihifi\mt. Pro rttfiedio c^ fa/t/te animti meK> oy
mttiim gehenriix ^ittrmet Do Ht rcjrigerium fit animx mex. cc
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gaan, van Menfchen 'die vreefen geheel verdorven ofte gedood
te fullen werden > leerd ons de Graaf van St. Paul., Conftabel van

Vrankrijk, welke in de Hiftorien een fecr wijs Heer, ende een

feer loole oude Vos geweeft te zijn, vermaard is. Wanneer die

den Koning van Vrankrijkj^ ende den Hertog xzuBourgondien ^ door

veele voorgaande Saaken, vertoornd hebbende, vreesde dat fy

hem in fijne tterke Steeden, St. Qjtimin ende H4tt, beleegeren,

dooden ofte verderven fouden, ende des wegen ook in den Jarc

1475. foodaanig in fijnen oordefilen ofte finnen bedwelmd wicrd;

dat of hy wel feekerlik meteenen feergrooten Schat naar Duitsland

trekken, en fig aldaar needer fetten konde,t(>tdatdief\vare bui 00-

verwasj hy des niet te min verkoos te doen, hetargftcn dat hem
foude hebben konnen oover koomen> naamelik, op tocfcgginge

des Hertogen van 'Rourgondicn ^ dat hem niet quaads foude gcfchie-»

den, fig in des fclfs fijns Vyands handen oover te gceven: alwaar

hy door dien Hcrtoge Karel^ wanneer die alle fijne naa te laaten

Schat bedongen had , aan den Koninge Ludowik. van Vrankrtfk^ 00-

vergeïeeverd zijnde, door des Koiiings gebod, hoewel des onfchul-

dig zijnde, als Crimen Uajefiatif begaan liebbende, te P^trj; oopeiu-

lik wierd onthalft. a

Het is derhalven de findcfer Fabu le, dat devreefe des dcods

veeltijds deallerwijfte Menfchen onbequaam maakt, om wel te kon-
nen oordcclen wat haar te doen ofte te laaten (laat , ende dat {y

dcrhalven , voor dat fy met die Vreefe bevangen werden , rijpclik

by fig fclven behoorden te ooverlcggen, ende tebefluitcn, met
welke Vrienden fy in fooeenen ftande zijnde geraakt , fig van Vrien-

fien^ die buiten dat gevaar z^ijn, behoorden te laten raadcn, ende
der felven raad te volgen.

a Phil' de Omniin. Ub- 4. chaf* 1& ?»>r- Mattbieu vie d« Ltvijr 1

1

.
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Een Vriend hend men in der nood.
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^efinden den Slag verlooren , cnde veele van dien aldaar

öp het aller-loffelikften haarleeven eindigden; Soo wicrd

ook de trompetter gevangen, als wanneer hy fecr crbar-

melik voor fijn leeven bad, feggcnde, Ik heb u niet be-

leedigd, nog konnen quetfen, gelijk gy fiet dat ik geenc

Waapenen , als deefe Ircmpct hebbe , ende ook al izjiaa-ji'

hertig ben geweeft , om my in den flrijde te begeeven

;

„Jaa daarom fullen wy u des te eerder dooden , antwoor-

„den de Vyanden, om dat gy, te bloode zijnde om felfs

„te vegten, andere Menfchen geduurig onder der hand

„daar toe opwekt. Sulks de 1 rompetcer fonder eenige

genaadc, aanftonds gedood wicrd.

Eene Vletdermiiis dit verftaan hebbende, nam voorin

alle verfchillen , of fy fchoon haare naafte Maagcn aan-

gingen, fig onfijdig tedraagen, cnde het zy met ]ï'oor-

den-, het zy met fVerken^2,tcnQ Tarty te vcrkiefen; fulks

fy geduurende den (Irijd der Katten teegen de Voogelen^

uit der lugte ter aarden by ongelukke needer gevallen zijn-

de, ende van eener Katte gevangen werdcnde, ontken-

de een Voogel te wefen , als waart lik geene veederen heb-

bende. Weshalven fy als eene hints weeiènde, waar

teegen de Katten als toen niet oorlogden , los gelaacen

vvierd, Ende als daar naa een oorlog tuffen de Miiifai

cnde Katten gereefen was, foo wierd deefe Vleedcrmuis

^

die fig met dien oorlog niet hadde willen vermengen , des

niet te min van eene andere Katte gevangen, die haar

wilde verflinden , ende ontquam fy weederom uit die

klaawen,mct te feggcn,dat het oorlog haar niet aanging,

alfoo fy een Voogd was die in der lugt vliegen konde.

Dog als cindelik een oorlog ontftond tullen alle wr*
voetige Beejicn ende de vliegende 1)ieten , foo was het der

yleedermwfe onmoogelik, fig onfijdig te houden •, weshal-

ven
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ven fy feer langen tijd draalde» cnde in den (Irijde gecne
fijde koos, dan tot dat fy fig verfeekerde dat de vier-voe-

tige Beeften ooverwinners fouden weefèn, als wanneer fy

(ig by de felven vougde, ende een groot yveraar om den
vier-voetige Beeften di^w ftrijde te helpen winnen, vein-

fende te wefen , daar door feekerlik een aandeel des beuits

hoopte te bekoomen. Maar alfoo de /Irend dizn Voogelen

gants onverwagt ten hulpe quam> gaf dat haar fbo groe-

ten moed, datfy op niew dizw vier-voetigv'^n Beeften aan-

vallende, de felven deeden wijkeen, ende eindelik op der

vlugtdrevenj als wanneer de Vleedermuis feer haaftig van uic

de vier-voetige Beeften tot de Voogelen oover-vloog, feggendc
aldaar, een >ö<?^f/ te zijn,ende fig cover defeooverwinningc

ten uiterften te verheugen: dog de Voogelen de faak naar-

der onderfoukcnde, feiden, dat fy warelik of een dobbel-

de Verfpiedfter^ of weleen Ooverioopfter was, fulks fy haar

verwecfen , van vcederen ontbloot te werden, uit den ge-

felfchappe aller Voogelen verbannen te zijn, ende niet dan
des nagts^ wanneer alle andere Voogelen ruften, temoo-
gen vliegen.

Uitlegging der Woorden.

VX/'aare^We moedige Liefhebbers, t^tjn die

Menfchen , vjelke met "boorden ende deinden , met

lijve endefiele helpen.

Trompetters, yjn die met Ti>enfchen ende woorden

after der hand helpen; maar als , ende daar het ?Jtjptj

ofte wjl^en fal^ fig hutten de oiigemakken houden 'ïi^ilkn,

y L E E D E R M u I s E rvT

,
^ijn die Meujchen , nrelken ftg

L 1

1

buiten
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hutten aUe verfchitlen, het ^y Van Vremdeny het ^
Van Vrienden ende Maagen , ofte der ^epublike hou-

den willen , om ftg alttjd met eenigm fchijn bj den Oo^

VerTiinnere te konnen Vougen : ende Tt^^elke des wegen ein-

deuk iiit alle Gefelfch^ppen Van eerelike Men[chen ge*

bannen tterdejt,

DAt alle Menfchen , in wat ftande (y ook zijn mogen , haar fcivcn

naaft , en in den (lukkc van eigen-liefde , ofte fig te beminnen, alle

ccven na zijn» veroorfaakt, dat fy haar eigen felfs altijds liever als eenen

anderen hebben, endc in die eigen felfs liefde alle feer wel oover

een koomen. Maar covermits andere Menfchen ons van feer naa

by,ofte van feer verre beftaan konnen, foo volgd daaruit ook een

groot ondcrfcheid inde /if/</e> welke men anderen Menfchen fchul-

dig is : Want hoewel ons werd geleerd , dat wy ons eeven naaflen, dat

is 5 ec?i Uenfcbniet dan ds een Menfcb aangemerkt zwijnde , ter quijtinge onfer

gemcene menfchelike pligi;» moeten liefhebben als ons eigen fel-

vcn-ya Soo vcrftaan wy fulks nogtans niet, van de eevene grootheid

maar wel van de eevene opregtigheid der beiden opgcmelden liefden.

Naamelikj wy verllaan dat die Liefde ten opfigtc van ons felven»

fingeveinfd i wa^nhaftig , ende werkfaam weefcnde, ook foodaanig ten

opfigte onfes eeven tiaaflen moet zijn. Hoewel onfc liefde y die wy
den Menfchen alleen, om dat fy Menfchen zijn> toe dragen, wa-
relik de laagHe trap is def liefde, die ons foo mecnigvuldiglik door

de Heilige Schriften 3 ende ook buiten dien door de Reeden in onein-

delike voorvallen werd geboden te oeffenen: envanwelkelaagfte

crappe van ongeveinsde liefdet wy verpligt zijn op te klimmen tot ho-

gere, naar dat de Menfchen ons Defl:aan> als die van mede Ingcfcetcn of-

te Borger, goede Bekenden, Vriend^ Maagy Sufier, Broeder, Vader, Moeder, Ktndy

Ef-^44d?, om yderderfelven naar fijne behoorliken graade telievcK.

Ende is het felvc onderfcheid ook infondcrhcid aan te merken,
wanneer die Menfchen^ weede Ingefeetemn ofte vicede Borgers , goede
Bekenden, Vrienden y Maagen, Sufiers , /Bi-oedcrs , Vaaders, M^edcfs, Ki«-

dcrsy Ee gaadcn , x^ei'den gecombtmerd ofte te famcngcvougd. Wanc
het

a hiatth,caj).zi'
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1

het ccfte kennelike Saak is , dat de meefte Merfchen in getaalenaar

geraade altijds meer als de minften moeten \Terdcn geliefd.

Sulks uitonfe opgemelde Reedenkaavelinge volgd, dat wy het
lufdvaaren onfes Vaadcrlands, als waarcHkin fig vervatende ons feU
vw,ende by naaft<<ü^ andere Henfchen , die ons liefzijn, gelijk mee-
de alle andere Saaken,die ons aangenaam fouden konnen.weefen -,

booven alle andere Saaken dèefes weerelds, in het byfonder aan-

gemerkt weefende: jaa booven ons €igen leeren^ wanneer wy ons

ielven maar als een eenig Uenfch aanmerken, behoorden te bemin-
nen. Ende zijn op deefen gronde ge.boud de leflen der wijfe Grie-

ken i ^ ende Romeinen , ons leerende , dat het eene feer loffelike Saak
is, te ftrijden ende te fterven jom fijn Vaaderland te befchermen,
ofte voor fijn verderf te bewaaren. Gelijk meede op den felven

gronde foo veele trefFelike Helden ten dienfte des gemeenen Vaa-
derlands ofte der gemeene higefeetenen , feer loftelikhaar lecven

hebben opgeofferd, als Muc'ttis, Vmius Camillus, DeciusVaidcr, De-

dus Soon, T'tberius ende Cajus Gracchus, Agis ende Cleomen^s , &c. b

Ende wy ook in de laatft voorgaande ofte in onfe Eeuwe in dee-
fe Neederianden fbodaanige loffelijke Helden, haar leeven voor
den Vaaderlande, ofte der Vryhe'td van dien, opfettende, hebben
geficn i welker geheugeniffe niet jeegenftaande de drouvigc be-
looningen der wreede bloedige Regteren ofte Schavotten , ende
moord- daadige Schooten, waar door ly haar leeven hebben ge-
ëindigd j by allen vroomen ende byfonderlik den VrjenNeederlande-

reny 'm eewig-durende Seegeninge £\\ blijven.

Maar dunkt ons nu genoug in het gemeen oover deefe onfe Fa-
BULEN te hebben gereedenkaaveld , ende tijd te zijn, die in het
kyfonder toe te paffen, met te feggen , dat die ons vcrtoonen vee-
lerlei aard van Menfchcn, in het fluk der liefde^ welken fy ande-
ren Mcnfchen fchuldig zijn, fig feer vcrfcheidcndlik draagende:
Naaraentlik , fy verbeelden ons voor terft opgemelde feer deugd-
fame ^edelmoedige Menfchcn j welke om anderen, ende infonderheid

haar vry Vaaderland ofte het weivaaren der gemeene Ingcfectenen
te befchermen ende voor te ftaan , fig aan leer reële ongemakken
ende gevaaren des doods onderwerpen, ende welkers gehcugeniffc>

L 1 1 2 in

^ Flutarch.inpercle. b Idv.lih* 2,7*2^ flutarch' in JEgid. is Ckom. 9*
inTib^o* CMji Graecb.
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.

in gevalle fy om die rocm-waardige deugd komen te rnee^elen,cndc

fchoonfydoorto/f R<?^f^rf« Land- verraders te zijn verklaard werden,

des niet te min by G^de enden Henfcben in foodanige Seegeningeis,

datdieals eene feerheilfamc Balfem,opdcr fclven <t/-en vahomclin-

gen needer daald, infpijtc aller ondeugende M.enfchen cndeTjramen

ofte DmngeUndeny die der felven dood veroorfaakt hebben > endc

inTpijte dcrgcenen ,die fig vermecten, door hare jeegenwoordigc

Magt , de geheugcnifle der volgende Eewcn te fullen uitbluflen.4

SullvS die by gevolge ten Regte met de volgende B^ijmen zijn uit'

gelaggen geworden, h

De tijd en heeft nooit weggenoomen,

De naam en 't ooverfchot der vroomen
,

nwn naa dat [y zijn ooverleen ,

Soo blijkt haar deugd voorjder een.

Na defe MenTchen draagd onfe F a b u l ons ten tweeden voor, (b-

danigc Menfchcn> welken als eenige fwaarigheedcn anderen Men-
fchen ofce den gemeenen Vaaderlande liaan oovcr te komen, wel ge-
neegen fouden werden, daadelik te helpen: maar het fclven niet

derven doen, uit vreefe van ongemakken» dan flaaw ende bedek-
telik j fonder fig in der fpitfe te willen ftcllen. Ende zijn dit dis

Menfchen j welke, wanneer die Saaken wel gelukken, fchande m
fleede van roem weg draagen j ende die des niet te min, als de Sa-

ken quilik gelukken, nevens die rcgt eedelmoedigen te Itjden heb-
ben. Sulks dit waarelik zijn de Trompetters^ welken met anderen

ten ftrijden aan te moedigen, wel eenig goed doen, maar felfs

niet llrijden dervende, nooit de ooverwinninge helpen bevegten.
Der derde flag van Menfchen, welke onie F ab u l voordraagd,

zijn diegeenen, welke geene Menfchen als fig felven beminnen,
ende die by gevolge alle ongemakken van andere Menfchen

, ja felfs

van den geheelen Staate hunnes Vaderlands , foo agtcloos aanllen

,

dat fv fig buiten alle ongemakken ende verfchillen der felven willen-

de houden ? oopentlik voorgeeven , fig daar in niet te fullen vermen-
gen, maar Neuteraal oftcOnftjdig te fullen blijven, fonder fig met den
liotikfen ofte Kabbeljaa'n<fcn te verklaaren ofte te yvcren. Ende zijn

dit waarelik die Vleedermnifcn ^ welken na;ii- haar eigen nuf ofce ge-

mak dat fchijnd te vereiilln, nu Mnifen ende dan wccderom VoogC'

len,

a f. Tacitt Ann, b Vivit fojlVmma Vinut. Vim Vim Virtti:.



De Trompetter ende FleeJermuis. 453
lai, dat is, nu Houk^ ende dan weedcrom Kabbeljaam y ende ware-
lik gv en van beiden zijn. Welke fl.ig van Menfchen haar ei^en

Voordeel, alleen, ende ha gemeen mivaaren der Ingefeetenen hunnes
Lands,ganis niet Iievendeofceagtende>van ouds foo vuil ende ver-

foejelik zijn gehouden geworden, dat tot Atheenen, door dien deugd-
faamen, Scaatkondigen ende wi^d- vermaarden Solon, tegen defel-

ven de jnolgende ^ö was voorgefleldj ende door den Volke gemiükt :

Die in een e^v erdeeldheid der Republike
GEENE SYDE VERKIEST, ZY EeRELOOS.

Ends wierd dtrhalven,hetzy deecneoftede andere fyde quam bo-
ven te leggen, die Eereloofe^ ten Rcgtevan alle waard'tgheeden , dieth-

fien, ende Borger. rcgt beroofd. <«

Gelijk nog cenige honderden Jaaren daarna, de allerwijfte Men-
fchen, als Socrates, Plato, Arijkteles , &c. van der Staatkondige Re-
gecringe handelende, op die eigenlte gronden hunne Republike
hebben gebowd: jaais het felfden, als zijnde eene eewig-durcn-
óc Waarheid ofte NHnigheid,byonCcr Vaaderen tijden, in Ho//.twfi( met
deefe woorden beveiligd geworden. „ Maar by aldien beide de
„twiftende Partjcn weitelike Regierden tot Hoofden hadden, foo fal

5, men de form der Begeeringe met yders bepaalde magt aanmerken
,'

,, daar beneeven de Saake, daar fy om iwiilen: van het welk goed
„befcheid weetende, foofal men dengeenenf^f^fw-/?44«, dietee-
„gen fijn Eed, de goede Wetten, Vryheeden, Amten, wilvcr-

,) anderen, ofte geheel wcgnecmen, ende die Regeerders toeval-

i^leny die fulks, volgende haar Eed befchermen.& Endealfoodic
derde flag van Menfchen veeltijds vervald ter eene veel grootere vui-

ligheid: foo is de mecning onfcr Fabule, dit vifr</f vervlouk-

te flag van Menfchen ons ook voor te dragen. Namentlik , wel-
ken .fig foo langen tijd onfijdig houden, tot dat fy vermerken, wel-
ke fijde feekerlik fal booven leggen, om als dan fy fig teegen de
onder fullende leggen Menfchen, of het Ichoon de dMer-svijsjie,

dettgdfaamjle , ende volgeus hnar eigen geweeten,de alkr- loffelikjlen

üija , op het aller-fi'ljkn ende wreedpen te verklaren, met die te ver-

volgen, op hoope,dat fy der felven Goederen ^ Amten tJVaardigheeden

ohtJ)ienfien deelhaftig fullcn werden.

Lil 3 Maar
a Vide Sam. Vctit LI. Atüe, /. Z.üt. 4. Tlutaï(b%m^oUne^

b Siwon Steii/iBer^erl^Lceven, cap. }.,
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Maar God zy geloofd in fijne regtvaardighcid > dat dcfe heveinfie

Temporarii , Apojlatm , ofte Ooverloopers , die fig , foo in Saken van den

Godsdienji als van den Staat y dus mecncn naar den tijd te vougen, en

den Ooverwinnmden ofte den islagtigïlen toè te vallen, en te doen gelo-

ven, dat fy waarelik deordren der Menfchen» van welken fy zijn

uit gegaan , ofte van welken fy fig gefcheiden hebben , op het allee

meeden baten ; des niet te min ook veeltijds van dgi Oovermuneren, die

defe boosheid en geveimdhM feerligtelik merkenlTwerden gehandelt.

Gelijk onle Vleedemmfen vanden Vogelen
-,
namelik met die buiten alle

gefelfchappen van Menfchen , wy laten ftaan eereliks Menfchen , te

verbannen, ende haar te doen leiden een lecven veel bitterder als

de doodfCn op dat de Dood haarniet tot eenentrooft, maai- het le-

ven tot eene firaffe flrekke«rf Welk leven ook waardig zijn, niet,

die volgens defe Leere der Fbilofofhen , warehk roemwaardige Men-

fchen , welken het op eencn Dfvingelande ofte eenen fijner Gonjlelin-

gen te dooden gemunt hebben: hoewel de vervloukte Gonftelin-

gen, die de ooren der jonge Keiferen Arcadiiu ende Uomrtus, tea

verderve hunner Meefteren ende aller goede Ingefeetenen , der Republi-

ke befaaten, defe Wet inftelden ende afkondigen deeden , alleen

op dat fy in haare Schelmftukken voortgaan foudcn moogen, en-

de onderwijle van der wei-verdiende dood, bevrijd foudcn wer-

den. & Maar die Menfchen fouden billik foodaanig een bitter leerea

leiden , welken den gemeenen Staat haarer Vrj/e Kepuhltke, ende het

weivaaren aller Ingefeetenen van dien, tragten ora verre te wer-

pen, om dus eeuen Dmigdande bchaagende,door desfdfsgonftcn

haare «^^«ff grootheid op de eüenden ende jlaavernie aller deugdfaamc

Ingefeetenen, te bouwen.

Ende meenen wy dus de eigendlike lecre deefcr F a b u l e ge-

nougfaam te hebben uitgedrukt.

a Cod. adL . fut. i^ 5. ^léqutf. b Vide Uc, Goéefr* sd Le^em luliAm Codicit.

quilts.

Ce/d,
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CeUy datftom isy

Maar regt dat krom is.

74. De ^}ke ende Jrmè MuU.

E En Mtiïs, in feekeren ontoegankclijkcn Hoolc zijn

neft hebbende oover cencn leer grooten aldaar ver-

borgen fchat, aanfag ende telde de felve dageliks -, het welk

in hem een foo groot gcnoiigcn, vreugde ende bjr gevolge

ook fterkte veroorfaakte, dat hy daardoor veel raffcr koude
loopcH;
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loopen> en hoger fpringetijdan eenigc andere Mui/en, d'ic

foodanigen Schat in haar nefl: niet hadden. Sulks hy in vee-

Ie geleegendhceden fpijfe beUep cnde befprong, wanneer
de andere Mtiifen daar aan niet konden geraaken. Endc
oovermits hy was van c^ncw milden aard, foo verfaam el-

de hy die fpijfe niet alleen voor figfelvcn, maar (ij i nood-
druft daar van genoomen hebbende, foo deelde hy dca
behouftigen daar van rijkelik meede j Sulks feer veele

Oliïiifen lijn gefelfcnap fogten , ende fy alle hem niec al-

leen feer preefen weegens fijne mildheid y groozcjlerkte^

Jchooyiheid des lighaams, maar ook wegens fijne wonder-
lijke wijsheid^ grootc kenniffè ywelfpreekentheid , ofte lief-

taligheid i l^ekefde ma.mercn , groot gedu/d cndc /afiwx-
digheidy booven ende omtrcnd andere Mui[en.

Dit aldus ecnen tijd lang geduurd hebbende , fo gebeurde

dat eenige Menfchen, uit de hoge fprongen des Muijeiu ver-

moedende, datonitrend des Muifen hol QcnigQfchat verbor-

gen mogte wefen , daar naar groeven , den Schat vonden

,

ende ook weg- namen-, Sulks die Muis wceder in fijn nefl

koomende,ende fijn Schat niet vindende, aan ftonds be-

vond, dat fijn hert toe floot, als ook, dat fijn moed, en-

de alle fijne fl:erkte des lighaams, door die droefheid hem
begaaven. Sulks hy in fijnen hoolc treurig bleef leggen,

totdat hy eindelik, tendeele uit vrecfc, dat fijne onmagt
den anderen Muifen^ die van hem phgten te Iceven, be-

kend foude werden -, ten dcele uit eigen grootcn honger,

uitging om fpijfe te fouken j dogkondehy niet bereiken

die hoo^c plaatfen , daar hy voormaals feer ligtopkonde

fpringen,cndc oovervloed van fpijfe vinden j Endc hoe-

wel hy niet genoug voor fijnen eigen buik haddc konnen
vcrfaamclcn, foo quaamcn de andere MtuJLn dzs niet te

min naar haare gewoonten, hem bcfouken, op hoope,
dac
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dat fy van hem eenige fpijfe fouden verkrijgen : Maar gee-

ne fpijre, ende hem daar en booven hongerig vindende j

gingen iy misnougd van hem weg •,

Ende feide een van dien , die de wijfie onder alle de
felven wilde fchijncn te zijn , ende die waarelik de Boes-

aardig^e als ook mitsdien ten quaaden de yoorbaarigHe

was : ^ ,, Broeders gy fiet dat de Muis , die ons van fijn

yooverfchot plagt te voeden, nu kragteloos ende felfs

,, behouftig is geworden , ende dat wy nu van hem nier-

„ wes anders te vcrwagten hebben , dan dat hy van tijde

,5 tzn tijde ons fal aanfpreeken ende bidden, op dar wy
5, van het weinige voedfel, datwy voor ons felven bejaagd

„hebben, hem ietwes meede deelen .; ende hoe fullen

5, wy hem dat fondcr fchaamre oever onfe grootc ondm.k-

^y baarheid i konnen weigeren? Derhalven hy ons niet al-

„ leen onnut , maar ook laliig foude weefen ; en daarom foo

5, raade ik, dat wy hem alle verlaten : h ende opdat wy daar

„ over gQtïïQ p-^ande behalen, maar fchijne, dat wy niet fon-

55 der grote reedenen eenen ouden Friendin fijnen nodever-

„ laten, (o moeten wy aan andere Mui[en feggen, dat hy al te

„ quiftagtig is geweeft > ende daar door fijne arremoede fclfs

„op fijnen halfe heeft gehaaldidat hy gedurig heefr^r/.r^^//^

5, ende gefnorkt met fijne fterkte ende fchoonheid, ende
„dat die daar door foodaanig gefpiid zijn, dat hy figon-

„bcquaam gemaakt heeft, om fijnen koft te fouken : dat

„hy een laat-dunkendc onweetende Jnappert is gcwccfl:,

53 die oover allen het hoogfte woord wilde voeren 5 ende
5, cindelik , dat hy foo plomp Qndc geemelik is , dat met hem
„ niet gemeenfaam geleefd kan werden. Ende wicrd alle

het felven dus beflooten als ook uitgevoerd.

M mm Sulks
a Sapentiéi parum Eloquent'tê fatis.

b Occafionci (luétrit f{ui vult malere xh Amic9.
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Sulks defe wel eer r^kf en nu arme Muis, dit ten deele ge-

hoord hebbende^ende daar na nog meer vermerkcnde, voor-

nam rijneuiterflekrafcentegebruiken,om nog eenen hogen

fprong naar veele fpijfe te doen , en die verkregen hebbende,

daar door fijne oude agtinge te bekoomen : endc dit felf-

den tragtende te doen , terwijle de Huisbier (liep, fprong

hy t'elkens te kort , ende maakte door dat geruft den

Huhheer wakker; die op hem pafte, ende met eenen

ftokke op den koppe foo trefte, dat liet bloed daar uit

fprong j ende hy ter naawer nood fig in fijnen hoole berg-

de; alwaar hy lig oud ende arrn, ende mitsdien van alle

Menfchen verlaaten, jaa ook van meeft alle fijne oude

Vrienden gelafterd, ende befpot bevindende j.i alle de

ellenden fijner armoede bedagt ende betreurde : waar door

hy meer ende meer fijne kraften verloor, ende ellendig

wierd.

a Fortuna juvenibus amica, Divitem Tuijfe duplex pauperras.

Uitlegging Jfr Woorden, is hier niet Va?i nooden^ dan

dat de Ouden met Muishn alt'ijds Ver/fandigc

M'en/chen hebben afgebeeld. Ende dat

Met de R Y K s T E Muis hier yfaarelik de Verftandig^

fte ende deugdfaamjïe Menfch eener geheek Fergaade-

rinoe werd Verbeeld.

HOcwel alles, dat de oncindelik wijfc God hecfc gefchaapen,

Naturaliter, ofte ia fig fclvcn goed isj Soo is des niet te min

Morainer, o^te m^a- S^f^de» regt gefprookenjfeekcrjdateen Menfch,

die eene wil ende ftandvafte begeerte heeft, om fijne kenniflc van

Saaken , die hem ««f konnen wcefen, te vermeerderen j ende niet

alleen fig fclven, maar ook andere Menfchen, naar de maatc fij-

ner kenniffe, veel goeds te doenj desweegcn feer lofwaardig is,

Ichooo
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fchoon hem de magt^ om fulks uit te voeren , raogtc ontbreeken.<

Als meede feeker is , dat hoc foodaanig een Vi'el-wiüend Menfch
grootere niagt heeft om goed te doen , ende ook dien volgende

andere Menlchen waarelik meer goed doed , hoe hy desweegen

meer prijfens waardig is.

Daar en teegen is niet min feeker, dat hoc een QuAad "Willig

Menfch meer naa-laatig is om fijne kennifle te vermeerderen, of-

te te onderfouken alle het gunt van fijner pligte is, ende hoe hy

als dan een grootere «'i/ endeftandvaile begeerte heeft om fijn eigen

voordeel, al ware het ten verongelijke ende j'chaade van andere Men-
fchen, te verkrijgen 5 hoe hy des wegen meergelaftcrd ende ge-

haat behoorde te werden j& fchoon de magt y om fijn oogwit te be-

reiken, hem mogtc ontbreeken: om dat naar Seeden regt ofte Mo-

r^litery de wil by Gvde ende den Uenfchen altijds voorde Daad werd
gehouden, c Gelijk aan de andere fijde een yder vvett, dat hoe

een Menfch meer wagt ende vermoogen heeft om fijne Quade iv'iïie

uit te voeren , ende ook ten naadcele van anderen uitvoer J , hoe

hy meer verdiend, geklierd ende gehaat te werden.
Ende dien volgende foo is waarhaftig, dat alleen de goede ofte

(^uAade Wd der Menfchen, in ende om fig felven, ww4/iffr , dat is,

volgens Seeden-regt, verdiend
,
geloofd ende bemind, ofte misprec-

fen ende gehaat te werden. Ende is des niet min waarhaftig, dat

ook alle het gunt den Menfclien eenige magt ofte vermoogen aan-

brengd, om anderen Menfchen ietwes goeds ofte quaads aan te

doen, naar Seeden-regt nog lof nog lafter in fig felven waardig is:

maar wel den Menfchen veel goeds ofte veel quaads veroorfaakt,

naar dat die magt komt aan Menfchei>, welken de felvcn wel ofte

<lHdi\i fullen tvillen bcfleedcn.

Ende werden derhalvcn alle foodanige Saaken , welke hutten onsy

oft'' booven ons vermoogen konnen zijn, in de Schooien genaamd ln~

differeuie ofte Middelmaatige Saaken : Namentlik , fterkte cndc fchoon-

bfjd Jcs lighaams, k^nnijfe , grooicgeheugenis, weetenfchappen
, konjkn,

Wel ter taaie ende ter p^nwf, milddaadig cndceedel zijn.

hy wdkc riiiddelmttatige S^ikcn nog gcvougd konnen werden,
M m m 2 oo'.er-

* ZJt dejint virts tarnen ejl laudandé vtluntoi.

b xjt dtfmt vire: tarnen efi culpanda voluntas.

C Non conciipffiCf. Exod. cap, 2o. voluutAsfrt f480.
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oovervloedige 'Rijkdommen , cnde vermaard te zijn , ofce ^cnc
gróote N/Mm, ende wex\ e. Vrienden te hebben, als ook gelukkig

te zijn , ofte vcele onverv/agte goede toevallen beleefd te heb-
ben. Ende cindelik is naar Seeden-regt by den Menfchen ook ce-

nc middel -vjaatigey dat is nog goede nog quaade Saak : De al-

hrgrc oiü.e fouveraine Magt^ ofte deel aan de Hooge regeerwge der Re-

publike te hebben» fchoon genomen, dat die de allergrootftc mr».

fchelike^ ende Ook fomtijds eene Goddelike Uagt^ in de Üetlige Schrift

ten genaamd werd.^
Ende om nu niet te fpreeken van den onverdienden Roeme ofte

Love, welke de Menfchen, die in opgemelde hoge Regeeringen of-

te Bedieningen zijn ende bJijyenjaltijds genieten •, om dataile Men-
fchen, dievaft haar ietwcs , dat fy goed noemen, weg draagen,

ofte hoopen te fullen weg draagen, het welk doorgaans de aller-

ftoutfte ofte onbefchaamfte, ende mits dien ook veeltijds dcallcr-

onweetenfte ofte ondeugenftezijn, b de fclvc Souverainen altijds ten

hoogllen looven ende voor Gooden uit krijten', terwijle daarcn tee-

gen de monden ende pennen der Menfchen, die waarelik deugd'

faamcr zijn, ende wel bceter w€eten,door de vreefenvan ftrafFen

te fullen moeten lijden , weederhcuden werden , naar hunne ken-

nifle ofte, naar waarheid daar van te fpreeken, ende den laller of-

te de gebreekcn der opgemelde Grdoten te oopenbaaren : Soo ful-

len wy nu van die oovermagtige Menfchen, cnóe de verfindende

Becften der Esopise Fabulen, oover gaan tot de gemecne
Menfchen, als zijn de Wiifen onfer Fabule. Ende fullen wy
omtrend dé fclven aan merken, hare verkeerde oordcelen, wan-
neer die geveld werden oover vermoogcne ende onvcrmo. gene
Menfchen 5 niet in het gemeen» maar alleen als fy aangemerkt

werden, terwijle fy groote Rijkdommen befirten, ende wat de felve

Menfchen van haar oordeelcn, wanneer fy van haare rijkdommen

tot Anemoede vervallen zijn. Gelijk dit eigendlik is het Voorwerp

onfer Fabule, het welk wy aldus voordraagcn.

Hoewel, volgens onfe voorgelegde gronden, naar Seeden-regt^

onder den Menfchen nietwes lofwaardigs oüe goeds is, dan óegofdc

Wil der Menfchen 5 foo noemen fy des niet te min altijds met de

naame van Goed, alle het gunt dat haar, of in het gemeen, ofte

in

a E;<o^ 11. P/4/w8.5o.8i.95-97«i38. b Infcitiafew^cr amgatis»
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1

in het byronder3 eenig Vermaak , Gemak , ofte Magt aanbrengd,

ofte gehoopt werd te lullen aanbrengen: Ende loovenfy dat felf-

den niet alleen booven maaten; maar ook alle het gunt daar hee-

ncn ftrekt» ofte daaromtrend is. Gelijk wy daageliks fien> dat

wanneer eenige Menfchen feer veele goederen ofte groote ^ijkr

dommen befittcn , ende daar van feer mildelik anderen meede dee-

len , dat als dan ook de monderiy ende de pennen, ende dé dmkr
perffetij det geenen, welken van die rijkdommen hebben meede
gedeeld, ofte hoopen deelagtig te wa-den, gaande werden ge-

maakt, niet alleen om die Menfchen weegens haren grooten rykj

dom ende mildheid te prijfen 5 maar dat fy ook als dan daar en boo-

ven, gelijk als door een Vergroot-glas aanfchouwen, alle het gunt
omtrend die Menfchen waitïel'ik goed is, ofte by den felven j^9«^
goed te weefen. Sulks indien by die rijhè milde Menfchen maar

cenig het minften [weemfel is v^n flerkiey fchoonhe'tdy wisheid -, kennif"

fe, geheugenijfe ^ welfpreekenheid, beleefde [eeden^ geduld oCie faftmoedig"

heid-y de felven des niet te min vermaard, ende uitgetromper wer-
den, alle die deugden in foo hoogen graade te befitten, als of

geene andere Menfchen daar in by haar waaren te vergelij-

ken.

Ende in teegendeei fien wy ook , dat die felve rijke Menfchen
naaweliks tot Arremoede vervallen, ende behouftig geworden zijn,

of die felve Trompers bemerken, dat fy van den Arm geworden F^f-

ken geen vermaak
,
gemak , ofte magt liaan te bekoomen 5 maar

dat fydien Armen Menjche billik metende van hare eigene goederen
cenigen ondeiftand behoorden te doen : waarom Cy als dan dat haar

Vergroot gitu ommekeercn,ende op den feben ongelukkigen Men-
fche als dan niet fien als door een Verkleen-glas ^ makende van het

minde fufeemfel fijner gebreeken , de aller- grootfte ondeugden.
Sulks fy als dan fijne Staridyaftigheid ende befet oordeel y voor Hard-

rnkkijgbeid ende eenjinnigheid , fijne groot- ende kloukmoedighcid,

voor trotsheid enda hoovaardie
-j fijne wijsheid ende kennifle voor

Udtdunkenheid ende dwaasheid-, fijne mildheid voor verquifimg
-, fij.

ne wclfprcekenhcid woor fotteklap ende raaskallen, &c. uitkrijten,

op dat fy fouden moogcn fchijncn haaren Vriend met reeden cndc
fonder fchande te verlaaten.

Ende ooyermits dit alles niet alleen van Vreemden, maar ook
Mmm 3 mcdl
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racefl; van die geenen, welke met hem plagten omme te gaan,

cnde fijner goederen dceihaftig te werden j gefchicd : Soo werd

ook gemeenelik door decfc oovcr-groote boos-aardigheid endc om-

danhhaarhetd der opgcmclJe Menfchen, de lujl ende het getnoedy

ofte de [mnen des geivce^encn Rijken Menfchen» gemeenelik foo

feer ter needer geflaagen endc verbrooken, ofte foodaanig met
Vreefe ende Schaamte vervuld j dat hy de bequaamheeden , wel-

ke hy warelik heeft ofte foude hebben, niet derfd als voor heen

werkflcUig maken, falks hy daardoor fijner geveinsden Vrienden

laftcringen des te geloof-baarder maakt.

Waarom foodaanig een Menfch, als daadelik van alle fijne

bekenden verlaaten ofte gehoond werdcnde, in andere vreemde

Landen moet gaan wooncn, om aldaar fijnen koft met mindere

Hartfeer, ende met meerdere ruft te foukcn : ofce behourd hy

met ons Es op is Uuïsktn te feg^en, dat het leven hem ondra-

gelijker is als de bittere dood felve.

Ende ©overmits dc'Rijkdommen der Ingcfeetenen defcr landen , we-
gens de Volkcr^kjjeid der felven, niet welkonnenbeftaandan 'mLolft

goederen, alsfig noodwendig alle met den Koopbandele ofte gelden op

renten te geven, moetende erneercnj en dat ook ócVafte^goedcxca

deferLanden, ende de Vrugten van dien, doordegrootedaarop

ten deele nieufelikj gebragte, ende tendeele van ouds ftaande La-

llen, voor den befitteren ofte eigenaaren van dien, by naaft in het

geheel Vrugteloos gemaakt zijn: Soo heeft men ook in geenen

JLande des geheelen Aardboodems foo veele ^^-cnde rervdllen van

R^'i^te zijn, ende Arm te werden, gelijk mcede van der waar-

heid onfer Fabule j als ceven in decfe onfe Landen. Sulks

oovertollig foude wefen, metcenigc Veorheelden aan te wijfen, hoc

rijk geworde Koojtluidcn als fccr wtjfe geroemd, ende daar na arm

geworden zijnde , als divaafen by allen Menfchen gelarterd wer-

den. Ende wy ons fuUen genougen, met den Lcefer tot der P4-

rahole des ^he» ende Armen Hiobs verfonden Jiebbcndc > alleen

twee ofte drie andere voorbeelden van Staat voor te draagen.

Wanneer Luciiu Serg'nis Catiliud , met fijne ondeugende ende oo*

yerdaadigc ontugtige Boeren cnde Spil-pcnningen door een fchie-

lik oproer, de Koouifc Republil^ meende te verkraftcn, ende dat hy

in teegcnded onder dat voorneemen,mct alle fijnen AAuhang ver-

fiaa-
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flaagen ende gedood wierd j Soo is hy als dan met groote ree-

den, ende daar na ook in de volgende Eewen, als eenderaller-

grootfte Schelmen
f die ooit op den Aardboodemegeweeft is, ver-

maard geworden. Maar als daar na Julim C^ftr , ende des felfs Neef
alsook geadopteerde Soon Oclmdnut ^«j«/?;«, het felfden niet alleen on-
dernoomen, maar ook met oneindelik veel meer Borger-bloed te ver-

gieten, ende als Bloedhonden te drinken, ende door veele trowloofe
mein-eedigbeedcn ende plonderingen des geheelcn Roomfen
Rhijks hebben uitgevoerd j vervullende alle de ontugtige wree-
dtj Schelmen, welke haar daar in behulpfaam waaren, met de Eer-

amten ende Goederen der Vroome gedoodenjofteuitgefchuddene Bor-

geren: Soo zijn de felve Juim Cxfar ende Ocimanus AuguftaSi niet

alleen als dan van de oover gebleevene onweetende, geringe of-

te boofe iVIenfchen, gepreefen geworden 5 maar werden die

Ichrikkelijke Gedrogten als nog by de meefte Hiftorie-fchrijve-

ren gepreefen , als of het feer vroome Helden waaren ge-
ween.
Ende is het niet meer dan honderd Jaaren geleeden, dat de

SpaanfeRaad oover hare kloukheid , geheim» ende doordringend-

heid , wegens haare goede Succejfen door geheel Europa vermaard
ende gepreefen wicrd : Ende nu op den felfden Raad, feederd

fcftig Jaaren feer quaade Succeflen zijn gevolgd': Soo is die fel-

ve B.aad by naaft ten fpotte van geheel Europa geworden.
Dus hebben wy felfs in onfe Landen te meermaalen geilen,

dat Menfchen , die waarelik geen gefond menfchelik oordeel , of-

te genougfaame kenniffe hadden, om voor gcmeene Menfchen
te konnen doorgaan j Borgemeeflers van aanfienelijke Steeden ge-
worden zijnde» eeven gelijk als of God Almagtig den Menfchen
altijds wonderbaarelik, op het verkrijgen des welgcmelden Amts,

de daar toe vereifte K'tfV/jfr^ ende Deugd in üorte, aanftonds voor

de aller-wijften ende dcngdfaamften , met monden, penneny ende
drukperjfen, vermaard zijn gewceft : tot dat de felven of van die

Hoogheid vervallende ofte ftervcnde , weedcrom als de groot-

lle Nars-kappen ende Weet-metten , ende als of het daai- en boo-
ven feer ondeugende Menfchen waaren gewceft, gelafterd zijn-

geworden.

Sulk^
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Sulks de eigendlijke (in onfer Fabule is, dat gelijk alle

Saaken t(pee hand-vacten hebben, naamclik regts cnde pnkj , al-

foo ook de Reeden ofte het oordeel der gemeene Menfchen

,

ttpee aanfigten heeft > ende dar fy nu dit, ende dan weederom
dat aanfigc aanfien, op dat fy het aanfigt, dat haar meeft be- of-

te mis-haagd, naar dat haar geliefd, prijfen cndc misprijfcn moo-
gen.

En
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En buig u voor geene vreemde Gooden y maar
verbreek^ ende vermorfel haare Beelden.

Exod.cap. 21.

75. De Goden endc een Afgoden-dïenaau

E En Heidens menfch in oude tijden , by de Griekfe en-

de Latinfe 'Toeten gcleefen hebbende, dat haare Goo-

den in den beginne der eerfte Scheppingc des Aardbco-

dems, de CMenfcheny ende alle de Bte/len, wonder wjjs-

fclik naar hun gelieven gcfchaapen hadden ; ende dat fy

haar ook van tijden ten tijden geluk ofte ongeluk dcedcn

ooverkomcn j kreeg daar door van den felven ,
ende in hec

byfondcr van Jupiter » die gefegt wicrd den Heernel te be-

N n n ftic
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fticren, foo \ioo^<^gedagteni ende ook foo groore i;r^<?/? 5

dat hy van , ende voor lupiter een Beeld cnde een Altaar

«pregtCj ende dat hy daar aan daagcliks, race vreefe cn-

de bceven genaakende, ietwes van fijne goederen ofterde j

ten einde die lupiter hem rijken gel ukfaalig wilde maken.

Dit aldus eenen tijd lang geduurd hebbende, foo be-

vond dit Heidens Mcnfch^ dathy onderwijlen, ten dcc-

le door fijne gedaanc Offerhanden , ende ten deele

,

om dat hy meer op lupiters byftand , als op fijnen ei-

gen arbeid ende forgcn, betrouwd had, allangs armer of-

te ongelukkiger geworden was : weshalven hy als dan cerft

de Schriften die van den Goodtii handelden, naarder on-

derfoukende , aanmerkte , dat opgemelde Toeten ende

Schrijvers van hunne Gooden niet alleen foodanig fpraken,

als of het Menfchen waaren geweeft, die feer in kennilTe

ende groote deugden boven andere Menfchen hadden uir-

geftceken: Maar dat die G^if«ookfomtijdsuitonwceten.

ofte vcrgeetelheid fig vergreepen hadden > cnde dat fy daar

en boven veeltijds voorbedagtelik door hoererie ofte oover-

fpel-i door dronken drinken , bedriegen , liegen , meiii'eedig

te zijn , ofte door eenen gulden reegen ^ndQ geld te JchiC'

teU'i hun voorncemen bekoomen, haare geile luften mee
Mannen ende Vrouwen verfaadigd , als ook veele Men-
fchen befchaadigd hadden.

Sulks ons Heidenfch menfch allangs mindere gedagten

van die Gooden krijgende, voor nam te ondcrfouken , of

da vermaardfte van allen , al-weetend ende ook al-magtig

was j Hy voer dan naar *Del/os^ cnde vroeg aldaar 7«/>/.

ter Hammon^oï het MusJ^n) welk hy in fijne handen be-

llooten hield, leevendig ofte dood was i meencnde, in-

dien geantwoord wierd , leevendig , het felven aanftonds

dood te drukken, endealfoo te vertooncjii Of indien ge-

ant.
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antwoord wierd dood^ het felven levendig te Jaaten fien;

opdat alfoo Ji.piter ende {\]t\cl^riejlers van onweetenheid
mogten werden oovertuigd. Maar ons Menfcb kreeg toe

antwoord, leevendiif^ ofte doody foo gy wild. Ende be-
floot hy daar uit, dat by lupiter ende fijnen ^riefleren^

wel eene menfchelijke doortraptheid was , om niet h'gte-

lik afterhaald te werden j maar dat hy feekerlik niet AI-

magtig was : alfoo hy anders fins het Mml^7i in weeder-willc

van hem, naar fijn gelieven leevcndig ofte dood had kon-
nen doen vertoonen,enhem felfs alfoo befchaamd maken.

Sulks hy befloot, den Gooden voortaan geene OfFer-

handen ten fijnen fchaade te doen. Ende beloofde hy
lupiter in gevolge van dien, te fijnen huife klouk ende
gefond weeder gekeerd zijnde, op te offeren j niet een
gedeelte der goederen die hy befat, ofte door fijnen ar-

beide verkrijgen foudej maar wel de halft van alle het
gunt hy onder weege by gelul^ ofte der Gooden beftier,

mogte komen te vinden. Y.vid& gelukte het hem ook kort
daar aan, in fijnen wecgc te vinden eenen reis-fak, ver-

vuld met Daadelen ende /Imandden'i welke hy niet ver-

fuimde onderweegen alle te veroorbooren, ende te fijnen

huife gckoomen zijnde, aldaar fijnen Beelde van lupiter

op te offeren alle dQjïeenen der Daadelen , ende alle de dop^

fen der Amandelen : feggcnde den Beelde, hier hebt gy
httOhinerifïen met het biutenjlen^ ende mitsdien de halft

van allen het gunt ik gevonden hebbe.

Ende als eindelik dic Heidenfe menfcb daarna nog mee^
fag, dachy, niet jeegenftaande fijne veel-vuldigegcbee.
den , jaa ^^qs te meer door fijne Tijd-quiftinge in die nn-

nutte gebecden te ftorten, nog armer wierd: Sooontdak
hy in yvere, ende verbrak hy het bonte Beeld: aj^ wan-
neer hy daar binnen in fecr veele verborgene goude pcn-

Nnn 2 nin-
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öingen vond, ende luid keels uitriep : „ Nu fic ik eerft

,,ten regte, hoe fchadelik het is den Afgooden te dienen j

,t ende hoe voordeelig het zy , de felyen te veragten , en-

sxde haare Beelden te verbreeken.

Uitlegging ^^r Woorden.

Alle "ppoorden deefer F a b u l e n ^tjn gejprooken in den

eigendlijken gemeenen finne i ende VereiJJen derhahen

gene hy[ondere Uitlegginge,

OOvermids van ottds , cndc ook nu nog onder den Cfleedden fecris

getwift , en dageliks getwift werd, wat eigcndlik een ^tf^od^ Af-

goodery ofte Afgooden-dïenfl zy, en dat felfs onder den Chrïpncn cenige

Secien van dien werden gevonden, welken yverig ontkennen daar aan

fchuldigtezijn,endesnietteminvan anderen daar meede befwaard

werden : Soo vereiil nu deefe Fa bul, dat hier gefcgt werdc,

wat wy daar meede veiftaan: alfoo anders {\v\s onfe Recdcn-kaa-

veling daar omtrend duider , ende voor den Leefere onnut foude

wcefen. Namentlik, alfoo niemankan weeten wat een Afgod zyy

fonder al vooren te weeten wat een God is: foofeggen wy,datwy
met den woorde God verftaan een foodanig volmaakt rrrf/fw, dat daar

in gants gene gebreekeu» maar in tegendeel alle bedenkelikc volmaakt-

heeden begreepen zijnj ende dat die noodwendig te gelijk byeen>

van alle ende in aller eewigheid gcweeft, nog 7.ijn ende fullert

bHjven j fonder eenige veranderinge. Om dat alle bedenkelijke

rolmaaks^ieeden foodaanig te bedttenj Goode foo eigen is , dat wy by

ofte van den denkheelde, welke wy van Gode hebben, a met onfe gciiag-

ten gants geene vohnaaktheeden daar by yougen, ende weder daar van

dffcbeiden, ofte eenige onvobnaaktheeden ende gehreek^cn daar by vou-

gen konnen, fonder dat denkheeld iu ons, geheel te vernietigen j en-

de in fteede van dien in onfe Herilcnen cc fmceden, ctn teegen

lirr felfs ftrijdcnd yerferfel, het welk waarelik buiten onfe Hei il j-

ncn ende gcdagtcn gants gccnc Wccfentlikheidt heeft, ofte heb-

ben kan: maar waaielik eene Niet is. c En.

^ ld(4 Dei. b i^eaiüffs Qbje^iva. I. Cor. I . cap. §.
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Ende indien ieman des niet jeeg^nftaande, üg Iaat voorftaan,

dat een foodaanig ons verfierfel een Goddelih weefen verbeeld ; foo

meenen wy, dat hy van dat fijn eigen verfleifel een Afgod maakt.

Ende indien hy het felven verfierfel fijner herfTenen eerdybemind, ofte

vreefd; ende daarvan ietwes goeds hoopt, ofte quaadsvreefd,bid,

ofte afbid: Soo meenen wy ook, dat hy als dan Afgooderj begaat,

ende van fi^g felven cenen Afgooden- dienaar maakt.

Van welken Afgooden-dienaren niet te min feer veel verfchillen die

Menfchen, welke van Goode nietdaneen feerduifter denkbeeld, welk
des niet te min eene waarhafcige Goddelike Eigenfchap a beteekend
hebben, mitsfy daar van geene andere Goddelike Eigenfcha^^en met
haregedagten af fcheiden,ofte eenigeonvolmaaktheeden endege-
breeken daar by vougen, ende alfoo eenig teegen een ftrijdend

Verfierfel in haare gedagten veroorfaakcn.

Gelijk eenyder Goodes oncindelike Volmaaktheid ooverdenkcn-
de, by fig felven bevinden kan, dat Goodes IVeefen onverdeeld wee-
lende, geene toevallighceden onderhaavig, is^b Ende dat wy des

niet te min met ons onvolmaakt verftand op dat Goddelik Wcefen
denkende, wy ons niet meer dan eene eenige Eigenfchap van dien,

te gelijk voordellen, ende verbeelden kennen; ende dat wy daar

beneevens die eene nietj wy laten ftaan alle Goddelike Eigcnfchap-
pen, in der waare diepte ende breedte ^c begrijpen konhen.

Gelijk wy ook bevinden , dat wy ons felven met goede reedenen
verheugen, ende ons verwonderen moeten, a!s wy van dat Goddc^

Uk Weefen ietwes het minften , ten regte verftaan : alfoo dat minllcn
eene waare aanleiding geeft , om alle de andere Goddelijke Ei-
ger.fchappen ook te kennen verftaan.

Geheel anders is het gefteld met den Menfchen, alfoo by der
felven bepaald Weefen^ veele toevallighceden^ kennen zijn, ende
ook afweefenj fondcr dat hun Weefen in fig foMs^ ofte het denkbeeld^

dat wy daar van hebben, vernietigd, ofte ineen verfieifd veranderd
werde. Hoewel de Menfchen door die toevallen geduiirigc ver-

anderingen onderworpen zi)n, ende wy ook naar ons gelieven nu
op eene mcnfchelike toevalligheid, ende dan weederom op het ci-

gtntlik i^'eefen der Menfchen denken konnen ; tot dat die Mcnfch
Nnn 5 felfs

a AttriUtumDei. b Deus efl cm fiwpUcij]'imum Fmijlmum. Deusejï AcIhs
furiis. f^uiJquid in Deo ejl^ ejl ij'fe Deur. c Intcufivc c?' cxtenfive, d acctdtmia.
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felfs in fijn Weefen door die toevalligheeden veranderd wei'd,endc

komt tt ilcrven.

De Goddelikc ende ook de Mcnfchelike Saakcn op deeferwij-

fe door ecnen Denkheelde in onfe gedagten ofte Herflenen komen-

de, ende ook aldus buiten onfe gedagtenende Herflenen, waare-

ende daade-lik a gefield vveefende : Soo volgd van fdfs, dat de

^fgoodcn- dienaars, als bouwende op eener dw4aünge, opcenen wr-

fierfde, op eenen niety van allen goeden gronde, om daar op te

konnen bouwen ende daar van ietwes goeds te verwagtcn , ofte

voor den quaade verfeekerd te weefen > ontbloot zijn. Ende dat

fy des niet te min aan dat niet haare lof-fangen ^Geheedeth ende Daukr

feggingen ftortende, ofte haare Offerhanden doende , behoorden te

weeten > dat de Priefters van dat niet, waarelik die Offerhanden

meefl wegdragen, immers dat die onweetende,vreefende Mcn-
fchen, welke die Offerhanden doen, door die Oiferhandcn ook gc-

meenelik plagten verarmd te werden.

Gelijk meede daar uit volgd , dat warelik den Afgooden- dienaar

ren , hunne ongeruftheid des gemoeds niet ontnoomcn, nogtc hun-

ne arremocde voorgekoomen kan werden, dan met de Afgooden foo

verre te veragten , dat fy den felven geene Offerhanden meer doen

willen.

Sulks eindelik wijders daar uit ook volgd, dat die fcive Men-
fchen geene volkoomcnc geruftheid des gemoeds, met bygcvoug-

de Rijkdommen verkrijgen ende behouden konnen: dan met het

Beeld des AfgoAs.^ dat is het verfierjd hunner herflenen te vernieti-

gen» ende met daar ^" tegen een denkj^eeld van den waarhaftigcn God

tormeeren, ende vaftelik vertrouwen, vanden al-wijfen, onein-

dcVik goeden, ende al-magtigen Goode, alles goeds tefullen verkrij-

gen, ende ook van allen quaadcntc fullcn werden befchermd , be-

vrijd ofte vcrloft. Ecvcn g;elijkde Afgooden- dienatir onfcr Fabu-
LE, eerfl: aan de kraften fljncs Afgods twijFeld, daar naa fijne Of-

ferhanden innchoud, ende eindelik des felven BceW in het geheel

vcibrijfeld hebbende, met veelc Rijkdommen vervuld werd.

De heilfaamheid van op denwaaren Alma^tigcn eenigcn God te

betrouwen, ende de fchaadelikheid van in lijne herlfenen ^fgoo-

den te verfleren,te maken , te vreefen ende te dienen, aldus voor-

ge-

a ^,i!iter ^ objcHive.
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gedraagen vveefcnds, (oude nu wel fchijnen te vougen, op het
(Cherpften ende in het broeden te onderfouken, ende aan te wij-

fcn, of ende welke nu onder de bekende Volkeren, jaa fclfs on-
der de genaamde Chriftenen, Afgooden> dienaars gewonden werden.
Maar ons voorneemen van alleen Fab ulen met weinige woor-
den te verklaaren > laat dat niet toe. Sulks wy deefen aangaande,
niet dan kortelik fuUen aanwijfen» dat de B.ooms.gefmde Chriftenen

veele teegen een ftrijdende verfierfelen in haare herflenen gefmeed,
ende gemaakt hebben , die fy eeren > vreefen ende dienen ; ende
ook anderen Menfchen met gewelde ten geloove op te dringen trag-

ten. Welke wijfe van een geloof vvaarelik voort te fetten, alfoo

ongerijmd ende teegen een ilrijdendeis,als hun geloof felfs.

Naamelik, de tegen een ftrijdende verfierfelen, diewy in de Roomfe
K-erke meenen te den , zijn defe : dat de Paus van Romen naar Lighaam
enSiele,een gemeen Menfch zijnde, des niet te miniii fijne mee-
ningen omtrend Saken van- den Godsdientt» onfeilbaar is.a D<{lGod
Almagtig,dieeenGorf van ordreis, door de ooverblijffelen, het zy van
lighaame, het zy van kleedercn der afgeftorvene Heiligen, & ja felfs

door de Beelden der felvcn, wanneer die Heiliglik gediend ende
gc-eerd werden eenige u^onderenyC dat is Saken fonder genougfamc
en bcquame oorfaakin, ja felfs op de eene plaatfemecralsopde an-
dere foude willen doen. Datfy weten» dat de Heiligen die afgeflor-
ven, ende door den Paufe Heilig te weefen verkondigd zijn, des
niet te min onfe gedagten wecten, ende onfe gebeeden verftaan.
Dat uit krafre van yyf woorden^ door eenen Rooms Priefter plcg-
tiglik cover een ftukjen Broods gefprooken, d het felven in een
geheel menfchelik Lighaam verwandeld , jaa God Almagtig felver

foude geworden zijn : Ende dat foo een geheel menfchelik ligbaatn

des niet te min door eenes anderen Menfchen monde, jn des felven
wwg^ï welke dog kleine deelen onfcs lighaams zijn, verfwolgcn ende
begreepen ofte bellootcn foude konnen werden , en dat by gevolge
wy geloven konnen, dat het Veel grooter foude konnen wefen als het
geheel. Alle welke tegen een ftrijdende gedagten, in de gemoederen
der Rooms-gefinden , niet dan eene gedurige ontfteltenifle ofte verwer-
linge van gedagten, vreefe en fchrik voorden Vageyiere en der HW/r,

als

a InfAillilln. b I{e/itjm^ SanBorum , torumr^ut ïmaginet, C JAiracula ,

l9c<i Sanlla SanHmia, d Hoc eniui ejl Qq rpm nmrni.
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als ook grote aiTcmocdc den leevenden ende in gefondheid wccfendcn
niet alleen, maar ook infonderheid voorden Sieken ende Siel-toogen-

den, ofte voor de ooverJecvcnde veroorfaaken konnen, wanneer
hare Priefters daar by leeren , endeden Menfchen konnen docnge-
loovcn» dat door den Priefteren ofcehaare Gebeederty ende ook door
Sid-mipn, die nieman dan een Priefler doen mag, ende fal, mies

ecnige Penningen genietende, de afgeftorvemn uit den Vagevierever-
loflen konnen, ende Tonder gcld-fchietinge niet fullcn.

EnJe oovermits de Souveraine ofte op^erjie vettige Regeerders
eenes Lands, ook waarelik Gooden in de Heilige Schriften werden
genaamd. 4 Soo moet ook daar uit volgen, dat alle Onderdanen»
welken foo cene groote magt werd opgdraagen, ofte welke totfoo

cene groote magt indringen ofte fig laten indringen, dat die magt
door den Souverain niet vveedcrom ingetrokken kan werden! ofte

dat ook foodaanige Onderdaanen ende Dienaaren van Sta^t, wel-
ke de Wetten des Lands , ofte der Republike Handvelten vcr-

trecden konnen , fonder daar oover door de Soaveraine Oovertgheid

vaardiglik geftraft te konnen werden , waarelik in die Republike

der a.\\cv-ondeugen(kn ende ook der üWer-onmeteufte Ingefcetenen,
okePoUtike Afgooden zijn, en dat foo wel de alsdan krafteloofe Re-
genten ende Ingefeetenen , aldaar in geduurige twiften, yerwer-
ringe, vreefe ende forgen ellendig moeten leeven, ten zy die

Afgod verbrooken worde, ende de wettige Souver.tine Ecgenten als

dan haare ki'aften foo wel hervatten» dat fy de rretten ende iUnd^

veflen der Landen ende Steeden, van allen Onderdaanen ofte In-

gefeetenen, hoe groot die ook wcefcn mogen i konnen doen ge-
hoorfaamen ende ook naar koomcn : Ende de Overtreeders > ofte

Vcrbreekers der Wetten^ oude lofFelike Gewoonten, ende der Hxnd-
Vejieny naar inhoude der felven konnen doen rtraffen.

Wat de eigendlijke Leer onfcr Fabülbn zy, is onnood ig
hier op den einde gcftgt , alfoo de fin van dien door onfc voor-

gaande Reedcnkaavelinge genougfaam blijkt.

a EaW.w/.2ï. 22. P/i/w?. jö,82.9f-97' 138- loh, op. 10.

Siet
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Siet niet droiwig ah de Pharifeen , maar wagt u
van haare geveinfdbeid* Match. 6. i5, 23,

:Sene Ajere êc UtaH &^ j

76. De V'os ende het Mom,

T^ En Eejely hebbende by gevalle gevonden eenen Lee-
*-^ werj-hmd iklQQÓQ ende bedekte (ig daar meede het be-
ften hy kondej ende dus door Boflen ende Velden fijnen

Meeftcre ontloopende, deedc hy de onnoofele heeften,
als Haafen ende Herten, fchrikken: ende fulks fiendc,
wierd hy daar door ook foo laat-dunkende ende baldaa-

O o o dig.
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dig, dat Iiy daar naa het gras ende de kruiden, daar de

Schaapen ende KdCvers figmeede fouden voeden, vertrad

ende verdorf : als wanneer hy van eenen Vofje bekend,

ende aan fijnen Meeftere verklikt wierdj ^\^ hem vanden
Leewen-htiide ontbloote, ende onder ftokflaagen hemlerr-

de, dat hy met fijne eigene hmd^ die hem van fijne Ou-
deren aangebooren was, ende hem wel pafte , fig te vree-

den houden moed.
Daar naa gebeurde, dat een Luipaard^ die fig weegens

fijne veelvuldige wel-geteekende l/'lakken ^ by alle onnoo-

feCe vier-voetige Dieren , voor de fchnonfte van allen uit-

gegeeven had , ende ook vervolgens ge eerd was gewor-

den, deefen felven Vojje ontmoetcde, ende ook by hem
xoQmdQ 3 defchoovfte aller vier-voetige Dieren te zijn, en-

de als foodaanig ook ge-eerd te moeten werden i als wan-
neer de Vos hem antwoorder ,,Uw klein verftand ende-

5, weinige kennifle maakt, dat gy foo laat-dunkende zijr,

3, dat gy u verre boven w'wes gelijken ^ ja boven uwe T/teer-'

„ deren verheft, als niet weetende,datin geenfihoon Vel de
„waarhaftigefchoonheid eenes Beeften is, maar dat die

3, innerlik beftaat in feer klouk van oordeele te weefcn , als

„ook in feergroote kennijje te hebben, ende byfonderlik

3, in een feer goed gebruik van dien. Loop derhalven heen

3,gy Nars-kap, ende doed u van de gekke Dieren ont-

5,fien ende eerens van my hebt gy datnict te verwagren.

Eindelik gebeurde , dat die fel ve Vos quam in den werk-

huife eenes Betldhotrjoers^ alwaar hy feer won der) ik kon-

ftig gemaakte Beelden befag , onder alle welke mccll uit-

ftak, ende hem feer wel behaagde, een uirnccmcnJ ichoon

Vrowóüen Beeld; welk alfoo hy feer vriendehk aanfprak.

ende geen antwoord kreeg, hy ook daar naa het fciven

wel
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wel betaftede, ende foo van afteren als van vooren wel
befag. Ende eindelik in defe woorden uitberfte : „Geen
,, wonder is het, dat gemeene Beeften fig van fchoon-
„fchijnende laaten bedriegen, alfoo ikfelfs bynaaftmis-

5, leid was van deefen fchoon-fchijnenden Vrou-djcn-beeldei

3, eer ik ter decgen de innerlikc fchoonlieid van dienon-
„derfogt, ende bevonden had, of , ende dat daar inwa-
3, relik fee r goede HcrJJenen waarcn-, alfoo daar in alleen

„de voornaamfte fchoonheid beftaat: ende oovermits ik

.,nu bevind, dat de felve Herffèmm u in het geheel onc-

j, breeken, fbo kan ik niet meer tci\ uwen loove feggen,

„ dan , Hoe (choon foud gy waarelik weefen , indien gy
„goede Heriïenen had ! ende hoe gekkelik ftaat gy nu
>,Vüor my> dewijl ik weet, dat die u ontbrceken l

Uitlegging der Woorden.

JV/l^t den E E s £ L E onder eenen Lecwen-huid, fiperd

Verftaan een plomperc , die by ^eltik tot hoog-

heid ts geraakt , ende die oo^erfulks alle minde-
re ayidere menfchen , Veragtelik oo'Ver fijne fchou*

deren aan/let , ofte Voor ende met fijne ??iagt een

jder f^il doenfchrthken.

Met den I^ u 1 p a a k d e , een Pronkert Van *kiein Ver-

jland^ die door fijne fchoone i\leederen^ groote ^jk"
dom 5 ^ragt ende ^raal ^ ml ge-eerd endegediend^tjn.

Met de eenvoudige onnoofcie Die r e n, eenVoudi'

ge menjcbm , welke door dienfdijn bedroogen Tlperden,

Ooo 2 Ma
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Met den V o s s e , nvijfe ende erVaarene menfchen , dïe

^enfchijn ontdekken y ende de geWmsde \^)i^ocï\iQVi

ten toohe flellen.

OM dat in deefe Weereld geene Menfchen , hoe gelukkig fy

ook mogten weefen gebooren , fonder fwakheeden endege-

breeken zijnj endeomdat fy alle, hoogere geiagten ^ ende ook meer

lïefde hebben van, ende voor foodaanige Menfchen, wiens fwak-

heeden ende gebreeken fy niet weeten : dan van ende voor foo-

danige Menfchen ? welkers fwakheeden ende gebreeken fv feer

wel kennen: foo flet men ook daar enbooven feer weinige Men-
fchen diefoo befcheiden ende maatig in haare oordeclen ende gc-

neegendhccden zijn» dat fy alle de fwakheeden ende gebreeken

eencs Menfchen in de eene^ ende daar en tegen alle devolmaakt-

heeden ende deugden des fciven in de andere fchaale gelegt heb-

bende > als dan eerft, ende niet eerder ooverweegen ende oor-

declen» welke fchaale fwaarder is , ende hoe veel ende hoe "^ewig

foodanig een Menfch behoorde geagt ende gefchat te zijn, waar-

dig te weefen.

Ende oovermits by opgemelde menfchelijke gebreeken ofte

fwakheeden nog komt onfeaangeboorene eigen fclfs liefde, foo maakt

die, dat wy foo haaft geene kennifle van icmans fwakheeden en-

de gebreeken gckreeg'en hebben j of wy werden door ecne ver-

keerde eergierigheid ofte tiijd tccgcn den fciven foodanig met voor-

Gordeelen ingenoomen, dat wy daar naa in dien felvcn Menfche

naaweliks eenige Volmaaktheden ofce Deugden aanmerken ki r.ncn.

Ende oovermits ook alle Menfchen veipligtzijn, haar eigenbaat

te fouken ; voor foo vecle het felvcn fonder naadccie cents dirden

kan werden vcrkreegen: foo behoorden ook alle de felvcn gence-

gen te weefen, haaie eigene fwakheeden ende gebreeken, inliet

gemeen voor anderen Menfclien, foo veele haar doenelik isi te

verbergen i fonder fig te vergcnougen,mctfeer oopenhcrtig lee-

-yende, wel tedovn cndevrolik te zijn, om aldus bekend te wer-

den vooi' foodaanigen als fy waarelik zijn. Met welke onfemce-
ninge
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ninge fecr weloovereen komt die in Staatkunde ^ktr\m(!^c der men-
fchelike Saaken > ende manhafte kloukmocdigheid , onvergelijke-

like Trajano Boccalhti, wanneer hy ons leerd, dat alle ende felfs dé
allerbefle Menfchen, welke cover anderen ^oke in eenige publike
Amten en Dienften gefteld zijn , aldaar de onderhoorigen , nietfoo feer

door dwingen ende oover-reeden 5 als wel door haare authonteit

ende haar aanften , bewecgen konnen , om ietwes te doen ofte te

laaien, ende dat (y alle haar aanften verWeCen foudenjindicn fyniet

flg in alle haar doen met een graantjen geveinsdheid vercierden.

Ende om deefc onfe generale gedagten door de byfondcren te

vei-klaaren, foo vraagcn wy den Leefer, welke Paufen, Cardinalen^

Bishoppen, Abten, Prieprs , Monniken, Profejforen, Leeraars , Predikan-

ten t &c. ofte Keifcrs, Kooningen, Vorflen, Veld-ooverflen^ Raads-heeren

van eenige Hooven van Judicature, Hoovelingen ,Borge}neefiers, Schee-

penen y Raaden^&c. föuden alleen door hü^v aanften y ende fonder
dipang by den Onderdaanen, ende by den gemeenen Menfchen
ietwes vermogen, ende die beweegen om haar te gehoorfaamen

5

indien fya'lle wiftcn met wat fwakheeden ende gebrcèten defel-
ven binnen haare Kloofièren^ Hooven y ende Huifen^ gemeenellk on-
der malkanderen,oftc met haar gelinne leeveti : ende met hoe wei-
nige liefde ende mindere forge voor het gemeen weivaaren, de
meeftcn der felven regeeren-, als ook eindelikj hoe quaalik,quiftiff
ende ooverdaadig die penningen , welke foo befwaarehk door de
gemeene Onderdaanen gewonnen ende fuurelik opgebragt zijnj
befteed, verquilt,ende misbruikt werden? Ende verfeekbren wy
ons, dat de bcfcheidc leefer op deefe Vraage fal antwoorden , dat
niet een der felven opgemelden

, gewilliglik ge-eerd ende gehoor'

faamd foude werden : alfoo feifs een Heilig Propheet in fijnen eigen
Lande niet gc-eerd kan werden van fijne Landsluiden , ende dar al-

leen, om dat fy hem meer dan de VhMcn kennen: ende dat daar
en teegen een Vremde^ om dat hy niet genoug bekend is, door-
gaans meer werd gc-agt ende gc-eerd, dan hy warelik waardi^^ is.

boff alfoo deefe verberging onfcr fwakheeden ende gebreeiren,
cigendlik niet is die Hjpocrifie ende Geveinsdheid, welke Goode en-
de den Menfchen foo feer mishaagd, dat die foo wel in onfe Hei-
lige Zuangelien , als in oafer F a b u l e , feer ernftig beftraft werd 5Ooo 5 maar
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miar dewijl'c het is eene veel grootere cnde fchaadelikere ^^mw/ï-

iuid -,{00 moet daar van nu ook ietwes gefegt werden- Namentlik

dcfe (ch.zdioXikt gevein[dheïd huifd in die Menfchen, welke van fig ge-

ven ende veinfen tebefltten die Volmaaktheedcn ende Deugden,
welke waarelik in haar niet zijn , ende die daar en boven dele vein-

[(Y) gebruiken» alleen op dat het fclven van den cenvouJigeri

Menfchen geloofd vverdende, (y ttn haaren eigen meeften voor-

deele die bcdroogenc ten raccllcn fouden konncn befchaadigcn.

Sulks waarelik hier met onfe Fabulen ook in het byfonder

werden afgebeeld die Menfchen, welke veinfen eene grootere

liefde tot God ende haar eeven naafen te dragen» als andere gemee-

ne Menfchen» ende dat alleen, op dat fy middelcr- wijlen van die

ccnvoudigen ge-eerd,ge agt, ende ontficn werdende» der fciver

dienften genieten, als ook der fciver, jaa der VVceduwcn ende

Weefen goederen, Huifcn ende Landen, inflokken fouden moo-
gen ende konnen. a

Gelijk voor deefen de bevcinsde Tbarifeen, oover welken des

weegen in de Eevangelien foo meenigvulJig JVee, Wee, uitgeroepen

"werd,fulks deeden, cnde de IRootfjfe GeefteUken nu nog heedenhet

felfdenveclkonftiger, meelLrliker ende ooverdaadiger doen. En-
^c daar en boven werden in onfer Fabule afgebeeld die Men-
fchen» welke voorgeeven veel grootere magt, fchoonheid ende

kennifle te hebben, dan fy waarelik bcfitten, cnde dat alleen, op

dat fy fig daar door van den eenvoudigcn Menfchen fouden doen

Vreefen» dienen ende gehoorfiamen.

Gelijk wy hier fien, dat de Befel door den leetvenhuïd de ftcrk-

te ende de felheid eencs Lee^Sy de Luipaard door fijn geplakt Vel

fljne fchoonheid, cnde het fchoon Vrouwen-beeld, eene uicneemcnie

menfchelike kennije ons verbeelden wilj ende dat óicEefeli Luipaard

pnde dat Vrou-wen- beeld, wel van den onnoofelen Dieren , d.it is

,

wel van den eenvoudigcn Menfchen, die het Vnmenflen der f Ken
niet wecten, maar niet van den VcfTc, dat is wijfe Menfchen,

die het mierliken der felven wel doorfogt hebben, voor foodaani-

gen gehouden, ontfien cnde gediend werden : Jaa fien wy hiec

4aar Deneevens, dat die fclvc Vos ende wij[e Menfchen, dccfe H7-

A lsUttb.caj>.Zl,
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poerken ende Geveinsden veeltijds afcerhaalcn> ende voor der gehee-
le Wcereld beichaamd maaken,

Sulks waarelik die byfondere Geveinsden, met haare Hypocrifie en-
de Geveinsdbeid, geduurende haar kort ende broos leeven, altijds

wel vreefen afterhaald te fullen werden , maar foo veele voordeel
ende vreugde niet behaalen , dan of Cy in der daad vromelik han-
delden ï ende daar op fig veivrolikten.

Dog moogen wy eindclik hier niet verbergen, dat die Hypocrifte

ende Geveinsdheid der geenen , welke eene [ouveraine ofte puhlike Magt
oover K^r^ofte Stattt befitten , alleen door die onweederftandelike
Uagt^ foo diepe wortelen fchiet ,ende die vrugten voortbrengd in

de herten ende herflenen aller gemeene Ingefeetenen, dat die R^-
genten fulksweetende,ende daar op betrouwende, alle andere wij[e

Ingefeetenen, welke die Geveinsdheeden ende Bedriegerien begin-
nen te ondekken, ofte verdagt werden te fullen oopenbaaren , de
felven aanftonds konnendoen befchuldigen en fchandelikdoodenj
als offy a de Goddeühe ofte Koninglike Hoogheid gequetft hadden. En-
de is dit het gunt Lodovik,de elfde dier Name, Koning van Vrankrijkj

geduurig pleegde, ende ook dit eenig Latin fijnen Soone tot ee-
ner Lefle gaf, qui nefcit [imtiUre , nefcit Regnare , Die niet kan veinfen^

kan niet heerfchen. ^ Ende is dit het felfden, dat die bekende
Leermeefier der K$ningen ende Vorflen, haar leerd, wanneer hy fegr,

dat fy in haare Regeeringe altijds moeten ƒ%«?« trow endeopregt
te zijn» dog dat fy waarelik altijds trow ende opregt weefende,
niet fouden konnen bellaan, maar dat fy naar voorvallende tijden

ende gelecgendheeden , nu den Leeiven-huid , é^nwcdtvhtx. Vojfen^

vel aantrekken, dat is fomtijds oopentlik kraft ende geweld, ende
ook fomtijds geveinfdheid ende bedrog gebruiken moeten.

c

Dog God zy eev>'iglik geloofd in fijne geregtigheid-y dat deeCe ge-

veinsde boofe Mcnfchen, als waarelik de Sonden tccgen den Heiligen

Geeft begaan hebbende, indien fecderd der Apojielcn tijden eenig
foodaanig kan begaan werden, niet dan diteenigc Loon van in der
Tiegeeringe oover Landen ofte Steeden te blijven, weg draagenj ende
daar naa niet dan het cewige Wee^ Wee, Wee, te verwagtcn heb-
ben. Ende zy de felve God ook geloofd oover decfc fijne Goedheid,

dat

a Cïinicn Lxfa Majeftatt! divina iS hutnancc. b P'Matih.LciisiiJiv.n,
c N'MachiaveU.Princ.Capji^,
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dat in wel-geftelde f^y^ R^;«t%», opgcmclde geveinsdheid den

Recfcntennietnoodfaakelik is, jaa aldaar gebruikt werdendc, den

.fclven Geveinsden veeltijds meerdere fchaade aanbrengd, dan of

ly den rcgten weg des Deugds waaren ingegaan, a

Wesbalven wy eindelik feggcn , dit de Leer onfer F ab u le te

weefen, dat wijfe ende deugdfaame Menfchen, hare fwakheeden

endc gebreeken, wel moogen ende ook behoorden voor den gc-

meenen Menfchen te verbergen: Maar dat alle die geene, welke

cenige Heïligheïd ofte Deugd veinfen, om door dat middel ten naa-

deele h^-xccs eevcn naafien^ haare eigene grootheid ofte voordcel te

bejaagcn, feer fchaadelike, fchandelike, ende vervloukte Men-
fchen zijn, ende dat fy feekerlik altijds foodaanigen fterven.

a 11 ny a flus grande finejfc que d'ejïrehonme de hicn, Phil.deCom.

t/f/
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c/47 /ƒ de Loogen nog fb [hely

2)^ Waurhüd afterhaaltfe weL

J^enda^t non cre£tur efjamve varu/n eUcentv.

77. De boffer cnde Loogenaar,

E En rijke Boer^ die in fijner Jeugd als een Reifer ^vtt^

Ie vreemde ende verre afgeleegene Landen had bc-

fogc, ende vecle Jaaren naa een uidandig wasgewecft,

eindelik weederom in fijnen Vaderlandc komende , roem-

Ppp de
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de aldaar in alle vergaaderingen fijner Landsluiden , fijne

Govercreffelike Helden-ftukken , die hy buiten des Lands
bedreevcn had. Ende onder anderen fwetfte hy eenmaal

van cener foo uitneemende groote fpronge, die hy toe

Rhodos foude hebben gedaan , dat geen der Inwoonerea

Y2ir\ Rhodos hem het fclfden had konnen naar doen. En-

de dat ook alle de lihcdienfn dat gefeiden fouden met der

waarheid koanenjCnde ook willen betuigen. Ende alfoo

ccner uit A^n gefeUchappe daar opuitfchooc : ,, Mijn lic-

jj vc Vriend ! indien het gunt gy fegt, waarhafcig is , foo

,, behoufd gygeene getuigen om ons fulks te doen geloo-

3, ven ; niaar is noodig, dat gy het metter daad bcwijfdj

3, Denk derhalven , dac hier Rhodos is , ende wy Rhodtcri^

jyfen zijn 5 die getuigcnifTc van uwe oovcr-groote fpron-

,, gen fullen geeven , doed die maar, ende wy fullen toe-

5,fien.' Deefe 'Poffer dus in fijne woorden gevat zijnde,

cndc geene grootere fprongen 2]s gemee?; konnendcdoen,
ofte dervende onderneemen te doen , wierd van allen den
toehoorderen uitgelaggen , foodanig, dat hy met fchaam-

te uit der vergaaderinge mocft gaan.

Ende dit geruft oever den gantfen Lande verfpreid

werdendc, foo konde hy voortaan in geene gefclfchappcn

komen , ende aldaar eenig 'H'oorct voeren , fonderaanftonds

befpot ende uitgelaggen te werden. Het welk hem foo

verdrietig viel, dat hy voornam eenfaamer als voor heen

te gaan Iceven, ende voortaan fijne Scha^ipen niet meer
door eenen andere, maar fclfs dageliksop der Heiden in

fijner eenfaamheid te drijven, ende aldaar voor den fl'ol-

ven te hoeden. Dit aldus eenen korten tijd gepleegd heb-

bende , ende fijne gewoonte van /iegen niet verleggen

koniicpdc, foo viel hem in den finnc ccn middel om daar

meede
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meede weederom te konnen befpotten, ende uitlaggen,

de geenen , welken hem van te vooren befpot ende uit-

gelaggen hadden- hy veinsde derhalvcn, dateenige l^l^ol-

ven waaren gekoomen, om fijne Schaapen te rooven,

ende riep ooverluid •• „ Help goede Buuren, help ! want
„de iVolven zijn gekomen, mijne Schaapen teverflinden.

Ende als de trowhertige Buuren hem op het yverigften

by gefprongen waaren , foo bcflond hy haar uit telaggen,

feggende ; Nu fpot ik met u , gelijk gy te vooren met
my gedaan hebt,

Eenen korten rijdt daarnaa,riep hy weederom oover-

luid ende feer erbarmelik : „ Help goede Buttren^ help,

„de ïVoiven willen mijne Schaapen eeten. Nu ishctmy
„ernll-j help ! op dat ik het hier naa u ook doen moge.
Sulks de felve Buuren feer haaftig toegeloopen zijnde, al

weederom van dien Loogenaare befpot ende uitgelaggen

wierden. Dog als eindelik gebeurde, dat waarelik feer

veele IVohen op hem ende fijne Schaapen aanvielen, ende
hy met waarhaftige traanen in den oogen , feer erbarme-

lik riep: „ Kom nu lieve Buuren > kom nu niet alleen mij-

,,nen Schaapen ^ maar ook my ten hulpe, want feer veelc

„ Wolven fuUen anders fins wy ende mijne Schaapen ee-

ten. De Buuren dit hoorende, meenden, dat hy haar

als voor heen bedriegen , befpotten , ende uitlaggen wil-

de: waarom ook elk ten fijnen huife bleef.

Sulks die Harder ^ terwijle die Wolven alle fijne Schaa^

pen verllonden , ter naawer nood boflewaarts den Wolven
ontvlugtc, met op eenen Boome te klimmen ende af te

wagten , dat de Wolven door gingen. Daar naa afgeklom-
men zijnde, fchaamde hy fig weeder by den Menfchen
te gaan , om van den felven , welke hy befpot had , ge-

Ppp 2 duu«
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duurendc fijnen Rijkdomme, nu in fijner behoufcigheicf

ende arremoede onderftand te bidden : Wcshalven hy in

den Bofle al dwaalende, hongerig ende kout zijnde, om-

me fworf , foukende naa eenige Aard- ende Boom-vrng-

ten , als ook naar eenig hol , om fijnen buik te konnen

verfaadigen , ende fig in den kuile te bergen, ofte te verwar-

men. Als v/anneer hy te fijnen gelukke ontmoete een

goed-aardige 5^/)'r,diemeede-doogen met den hongerigen

kouden Menfche hebbende, hem ten fijnen huifenoodigde,

ende derwaarts leidende, onderwijlen fag, dat hy t'elkens

in fijne handen blies, weshalven hy vroeg, waarom fiiiks

gefchiede ? ende ten antwoorde kreeg , Üm d: handtn te

^erdDarmen^ Deefc Satjr daar naa den Menfche aan ta-

fcle feer hecte fpijfc voorgefet hebbende , fag weeder-

om, dat de felfdé Man ook op de fpijfe blies ; fiilks hy

hem ten tweeden maale vroeg , waarom hy dat deede ?

ende als hy ook ten antwoorde kreeg 5 Om die fpijfe te ver-

kouden -y
foo voer die SatjK daar op uit in volgender wijfe :

3,Zijt gy een Menfirh, die naar hetu geliefd, heet ende

„koud uit eenen monde blaafen kond, ende ook waare-

„lik blaaft, foo wil, nog kan ik met u eenige de minde

5, gemeenfehap hebben. Vertrek dcrhalven aanfiondsuit

5, mijnen huife. Sulks die Loogtna'ir in den Bofie nce-

vens de wilde Beeften, fijn kort ende onuitfpreekehk cl«

lendig leevcn doorbragt.

Uitlegging der Woorden.

et een R e is e k ^ende 7net een Scha Ap-HE^^-

D e r , hebhen de Ouden ycrfla,vi , een be-

ichz2(md^ ende een onbelcliaanidc Loogenaar.

<JM
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Met een S a t y r , een feer eenvoudig gering Menfch ,

anders^ Broer fimpel gefegu

WY bevinden , dat de goede , wijfe , ende Almagtïge God^ onfer
5/^/^ heeft ingeftort <ï veelcgenecgendheeden ende begeerten,

welke als door geene voorgaande Reedenkaavelinge in ons veroor--

faakt werdende, aan den Weefen der Menfchen ofte menfcheliken aard

fchijnenvaft, ofte eigen te zijn. Als namelik is > onfe begeerten om
liever te leevenés ttfterven. Om ons lighaam te hefchermen tegen alles,

waar van het ftaat gequetft te Tullen werden. Om foo wel in ons
leeven , als ook naa onfe dood , van andere Menfchen ge-eerd te

werden, b Ons te verbidden ofte te bedrouven , wanneer wy geden-
ken ÏGtv/cs goeds, ofte ietwes quaads gedaan te hebben. i^ Alsook
ons te verheugen ofte te treuren, 2ils wy fien dateenen anderen Men-
fche ietwes Cccr goeds ofte feer quaads oovergekoomen is, eeven of
V7y aan beiden deelhaftig waaren , &c. d Ende vougen wy einde-

lik daar by , om onfcr F a b ü l e te naaderen , de begeerten om van
allefaaken de vaaarheid te weeten,e ende onfe ^^r/^^f^w, die wy heb-
ben, aan andere Menfchen te oopnba,tïen, ende bedroiifd te zijn, als

een ander ons l'tegd. Van het welken vjy aldus Reedenkaavelen.
Onder Goodes Schepfelen , waar meede wy eenige gemeenfchap-

hebben, zijn ons geene dan de Menfchen alleen, bekend, welke
meteene denkende ende herdenkende Siele begaafd zijn. Endemee-
nen wy de waar- ofte on-maarheid der Saaken, ten opfigte der Men-
fchen» te beftaan, in de oover-een-komfte ofte vcrfcheidendheid van
der felven gedagtcn, met der Saaken, waar op fy denken , ende
mits dien haar die Saaken iaw^r/z^foodaanig verbeelden , als fy in der

P p p 3 daad
a InflinBus Natura.

b Stat fua qmqut dies hreve Of irreparabile tempus

Ommhus eft vitafed Famam extendere FaSir

,

Hüc Virtutis ofus. Horat:

C Se }udice nemonocens abfolvitur. JuvendU Sat, Ij.

d Xft redentibus arrident jlc fientibus adfunt,

Hnmani vultus fi vis me fiere dolendnm eft ,

frimum ipfi tibi. Horat.

c /lojïcw Plaio, Awicus ^ocTAi^s fed magfs tame7i Amita Veritas.
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è.2i?ió. uïtteYliK.TA]n ^ ofte niet zijn. Gelijk dcfcive oneindelik wijfc

ende goede Goi, beneevens die K^^^^/^^f ^i^/^, daar en booven de

Menfchen begaafd heeft met der bequaamheid, om alle haarc^e-

dagten^ welke fy van eenige Saaken hebben, onderling hekend te

maaken^ door eenige woorden ohe teekenen, welke eene feekere be-

teekeningc hebben. Ende feggen wv, die woorden oïxt teekenen

waar- ofte loogen-agtig ende vals te weefen, naar dat die» inner-

Uk met onfc gedagten oover een koomen > ofte daar van verfchil-

len,

Ende is het niet min een gonftig Goddelïhjngeeven, dat wy meer
geneegen ende meer verblijd zijn eene waarheid te fpreeken ofte

gefproolccn te hebben, dan eene bogen. Dog oopenbaard figtuf-

fchen de waarheid te willen weeten, ende die ook te willen den

Menfchen oopenbaaren eene feer groote verfcheidendhcid. Naa-
demaal wy altijds ende van alle Saaken, de waarheid moogcn en-

de ook wilkn voor ons felven liever weeten» dan niet weetenj

om dat het ons wel baatenj maar niet fchaaden kan, die waar-

heid voor ende in ons fciven ontdekt, ende uitgevonden te heb-

ben : Ende dat wy daar en teegen ons geneegen vindende , eeni-

fewdarheeden aan onfe eeven naaften te oopenbaaren, alvoorens

ehoorden wel te oovcrleggen, of het ons, ende den fciven nut

fal weefen, hem die waarheid gcoopenbaard te hebben, dan of

hem ende ons het k\ven fchaadlik^^dX weefen.

Want indien wy, het oopenbaaren der waarheid, indienftan-

de van Saaken oordeelcn onnut ende [chaadeltk, te fullen weefen j

foo is het eene Saak, die fig felven leerd, dat het beeter is, die

kennifle te verbergen , ende die alleen voor Goode ende by ons te

houden , dan die te oopenbaaren.

Jaa dat meer is, uit den felven gronde volgd ook onwcedcr-

fpreekclik, dat wanneer het verfwijgen der waarheid niet genoug-
faam is , om het quaaden ons ende onfen eeven-naaftcn af te hou-
den, ende het^o^^fw op ons ende op onfen eeven naaften te doen
needer daalen j ende dat wy waarelik meeuen beiden door geen
ander middel te konnen vermijden ende verkrijgen, dan met loo-

^em te fpreeken, die ten niemans naadeele ftrckkcn ; dat wy ais

dan* die loogem te fpreeken verpligt zijn. Hoewel wy het felven

niet
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nrec moogen doen, dan met eenen weeder-flnne tecgcn de loo-
genen , ende met eene geduurige geneegendheid , van liever de
waarheid te fpreeken> dan te liegen, in dien fulks met de liefde

^

die wy ons felven ende onfen eeven naaften fchuldig zijn , kondc
beftaan.

Ende zijn dit als dan de vermaarde ende waarhaftige * Heilige

Bedriegerjen , welke wy fonder eenige befwaaringe onfes gemoeds,
geduurig gebruiken omrrend Menfchen, die haarer finnen niet

wel Meefters zijn, als Kinderen, Gekt£n^ Dollen, Raafenden ^ Dron-

ken, Sieken, ende door toorne Verrukte Menfchen j wanneer die,

door haar de waarheid te oopenbaarcn, beleedrgd, ende door ee-
nige loogens haar te doen gelooven , ftaan gebaat te werden. Ende
zijn deefe opgemelde bedriegeryen niet die loogens^ welke onfc
Fa BUL beftraft: Maar het zijn die /oo^^wj, welke uit eigene ge-
neegendheid ende buiten alle noodfaakelikheid werden geloogen-.

Naamelik, wanneer men liegt, om te fchijnen wonderlik veelte

weeten , ofte befogt te hebben. Of wel om andere Menfchen te

verongelijken, te befchaadigen ofte te befpotten. Ofwel, het

zijn die loogens, welke te fpreeken, de Menfchen in haare jong-
heid aangebeend hebben, eer fy te regt konden bedenken , hoe
groot een quaad het zy , fig in het loogen fpreeken te vermaa-
ken, alfoo die quaadc oude gewoonte V2.n liegen, den Loogenaaren
altijds by blijft, ende haar nooit, dan in den grave verlaat.

Ende zijn deefe Loogenaars des te verfoejeliker, om dat fy niet

alleen haar Eeven-naalten misleiden , bedriegen ofte befchaadi-

gen : maar ook, om dat fy als de ^Wcr-ondanhhaarfte Menfchen ver-

piigt zijnde, Goode dankbaar te zijn oover die alier-grootfte wel-
daad 5 van haar bequaam gemaakt te hebben , tot den ommcgan-
ge met andere Menfchen, ende dat alle die bequaamhcid hier in

beftaat, datfy onderling haare ^^^^^ff« konnen bekend maaken,
fy des niette min, voor foo veel haaraan gaat, in teegendcel deefe

groote gaave Goodes in haar genougfaam vernietigen, ofte onnut
maaken, ende foodaanig verderven, dat het waavelik ons veel

nutter is, ende oolc aangenaamer behoorde te weefen, met domme
ftomme Bf^/?f» , die ons niet bedriegen nogte befchaadigen, te ver-

keeren*)

.

* i'itcfrauicr.
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keeren; dan met {oodaanige Mcnfchen^ die haare bequaamheeden ter

oopenbaaringe hunner gedagten, van alle voor]:oomende Saaken 5

hebben verwiffeld tegen eene ko^ift, om andere Menfchcn, daarfy

meedeommegaan,tef'r^ri«'^^« entebefchadigenj ende welken dien

volgende fig ook ter, ende der verkeeringc, metreedelike Men-
fchcn alles fins onnut > ende gants onwaardig hebben gemaakt.

Want indien waarhaftig is, het gunt de Oud -vaader Au^ujlinus (cp^t,

naamelik, dat het veel beeter is tot fijn gefclfchap te hebben ee-

nen bekenden Hond, dan eenen Menfche, wiens tMlc men niet

verftaat: Soo is nog veel meer waarhaftig, dat het veel beeter is

te verkeeren met Beejlen, dan met Menfchen, die haare taaie ge-

duurig gebruiken, om Menfchen, die met haar omme gaan , te

bedriegen ende te misleiden, foodaanig,dat fy door der bcdroo-

genen ende mis-leiden rdiaade, haaren eigen-baitt bejaagen ibu-

den konnen.

Ende daar en boven foo werden die Loogevaars , hoe frel Cy mec-
nen voor teloopen, veeltijds opder daad, van der waarheid in hun-
ne Loogenen atterhaald j ende daar oover van den Menrchen be-

fpot. Jaa dat meer is, die bekende loogenaars veroorfaaken ook
ten hunnen eigen naadeele, dat , wanneer fy daar naa in ernfte de
waarheid fpreeken , ende gaarne van andere Menfchen geloofd of-

te geholpen fouden werden , fy nogtans geen van beiden verkrij-

gen. Eeven gelijk wy in onfer Fabule ficn, dat de loogen-

agtige fnorkcnde Keifcr^ niet jeegenftaanJe hy oover fijne groote

rprongen, alleen in Boeren-gefellchappen roemde, hy cfter aan-

llonds afterhaald ofte bcfchaamd werd : ende dat de loogen-agtigc

feer erbarmelik roupende Harder t de waarheid fpreekende, niet ge-

loofd werd,nogte cenige hulpe bekomt, maar in teegendeel oo-

ver fijn verlies befpot werd.

Sulks ook daar naa die Loogenaars fig uit alle gefelfchappcn hun-
ner bekende Menfchen moetende onthouden> alsdangemccnelik

gaan dwaalen, ende geen gefelfchap vinden, dan der aller-gcring-

ite ende onkondigÜe Menfchcn, die nietwes te verliefen hebbende»

naar het doen der Menfchen, eer fy fig met den felven gemeen
maaken , niet verneemcn , maar door den rijkdom ofte uiterlijke

,AAn{\eneiikheid der felven, misleid weidende, fig laatcn vooiftaan,

van
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van h^ar gebaat cnde door haar gefelfchap verheerlikt te fullen wer-
den: by welkrn, alfoo fy haare ^^«'wwfe van liegen niet gelijk haa»

re oude Schoenen konnen afleggen, fy ook Teer haaft daar in af-

terhaald, ende felfs uit ofte van dieby een wooninge der geringde
Menfchen verdreeven werden. Waar door de Loogenaars eindclifc

alsveragtelike Bt?^/^», buiten allen verkeere ende ommegange van
Menfchen , haar leeven eindigen moeten. Eeven gelijk de loa-

genaar onfer F a b u l e van alle bekende Menfclmi verlaaten zijn-

de, lig boflèwaarts onder de Satjrs begeefd, ende aldaar ook in

fijner Loogen-taale afterhaald zijnde» ende uit den gcfelfchappe

der felven verdreeven werdende, onder den Beejlen in den BofTen,

fijn leeven feer ellsndiglik eindigen moet.
Ende alfoo alle het voormelden foo klaar is , dat ter beveflingc

des felven geene Exempelen behouven bygebragt te werden : foo

fullen wy ook meer ter verluttiginge als ter onderrigtinge des

Leefers, cenige van dien hier laatcn volgen.

In den beginne der Reformatie des Chrtfteliken Godesdienjl^ waren in

het gemeen de ?aj^en ende Monnikken der Roomfe Kerken van alle goede
reeden- k^velinge cnde van alle kennifle der Heilige Schriften, foodanig

ontbloot, dat fy in ileede van met de felven hunnen Goodesdienjl , als

ook hare Hiërarchie ofte Kerkelike Kt?^^m'»^^,tebewijfen,cndeLeere

der Reformateuren te weederleggen : (y lig niet behielpen, dan met de

felve Reformateurs in den beginne feer onbefchaamd , ende fchan-

delik wegens hare leer ende leeven, te heliegen. Gelijk fy ten defen ein-

de uitftrooiden , dat Joan Calvin in fijner Jongheid tot l^ojon oover
begaane Sodomitifche Sonde» door het Gm^^r oopentlik gegecflèld,

cnde gebrandmerkt was geworden -, Ende van Martin Ltither, dat hy
gemeenfamelik met den Duivele plagt ommete gaan j Welke eerjte

fchaamteloofe Loogen, door het getuigenilTe des Gerigts van Nojyon

weederlegd, a ende de tweede 'm volgender wijfe befpot, is ge-
worden.

Langnadenooverlijdenvan Martin Iwr/ifr, is gebeurd, dat eenigc
Monniken en Protefianten by een gekomen wecfende,om eenigever-

fchillige Leerjiuk^n te betwiften, een der Monnil^n den Protejlanten

fcidc, feekcrlik onderrigt te zijn, dat Martin Luther in fijn leven niet al-

Qj\ q leen
a Vide foan. Donfx Bpijl.
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leen met den Du'mle had omme gegaan j maar dat hy ook waarc-
lik na fijne Dood in cencn Duiveie veranderd was: alfoo men naa-

mnals fijne Dood-kiil oopenende> daar in eenc ftrarte Muis, endc
geen l?/^ gevonden had. Welke Loogen aldus van eenen der
Frotejlanten beandwoord wierd 5 Gy verhaald die Hijlorie maar ten

halven, fiilks dienftig is, dat ik die nu ten einde uit voordraage;
foo als die naar diefelve waarheid gebeurd is. De Muis y dus lan-

ge als gy verhaald hebt, bellootcn zijnde geweeft, had eencn
feer groeten honger gekreegen» fulks hy ter ecrfler oopeninge
des grafs, uit den kifte fprong» naar de Sacrijlie liep, endc alJaar

alle de Paufclike op Vrancijn gefchreevcne drooge Bullen op at ; en-

de daar naa,om fijnen dorft, welke hy van die ooverdrooge kolt

gekreegen had, te lefien, fig niet ontfag j alle het uy tpaater der

Kerke op te drinken: waar door de gcgcetcne Bullen in dat veel-

vuldige Waater uitdijgende, des Muilen buik ioodaanig deeden
fpanncn » dat hy genoodfaakt Vv^icrd te piflen, ende ook foodaa-

nig pifte, dat het geheel Vaagevier der Kerke uicgcblufl: wierd.

Ende dus wierd die loogen-agtige Uonnik, fecr aardiglik met de-
felve munt betaald ende befpot.

Een S^AAns Ridder^ die den mecften tijd fijncs lecvcns had he-
fteed, met IVefl- ende Oofi. Indien te bereifen, in Bifp.wien weeder
gekeerd zijnde j vermaakte fig doorgaans , met in alle gefclfchnp-

pen veele Wonderen^ die hy gefien fouJe hebben, te vernaaien.

Onder anderen te VaüadoUd in eener herberge aan dcndiflèmctee-
nigc andere Heeren fittende» foo vertelde hy in Wtfft-Indien gefien te

hebben cene Kool foo groot > dat hy met nog vier andcrc'Ruiters

«en paarde, fig eenemaal in de fchaaduwe van dien , teegen de
brandende hitte der Sonnen feer bcquaamclik bcrgde. Waarop
een ander Heer vervolgde, inden fel ven Lande ook <>cweeft,cnJe
aldaar g'ficn te hebben, dat gemaakt wierd eene knopere Keetel foo
groot, dat drie honderd Mannen, yder twintig Vaademen van
den anderen zijnde, daar aan arbeiden. Ende als de mddfr daar
op vroeg, waar toe foo eene groore Keetel diende , kreeg hy ten
antwoorde, om die wonderlik grootc Kool ie fieden, endc gmg
dr;t ai glim-laggendc door. Daar naa vertrok de fclve K;^ifr naar
Uadridj cndevroug onder weegen fijnen Reis-brotderfVint hem van

fijne
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fijne ommegangen ende praaten dagt, ende of die niet feer vcr-

maakelik waarcn? wV.r op die Reis-broedcr rondelik antwoorde,
dat fijne Vertellingen \vd veeltijds feer luftig om aan te hooien ,

maar ook fomrijds lbo ongeloovclik waren, dat hy daar oovcr af-

ter fijne ruggc be)aggen> ende als eengroot Loogenaar befpoc

wierd. De 'Ridder dit verdaan hebbende, bekende in fijne Ver-
tellingen foQ yverig>ende ooi om die op het alder-vvonderÜkften

te floffeerert, foo feer genecgen te weefenj dat hy de ongeloof-

baarheid van dien, niet konde vermerken , dan als het te laat was:

weshalven hy fijnen Reis-broedcr verfogt, altijds in den herbergen

aan Taafele neevens hem te willen fitten, om als hy hem aldaar

foude hoeren al te fterk floflfen, hem by de\^ pande fijner Wam-
bulTe fafcjens te trekken, tot een teeken, dat hy fig behoorde in

fijne woorden te raaatigen. Dit aldus verfprooken zijnde, ge-

beurde, dat fy des avonds ter herberge by een groot gefelfchap

quaameuj alwaar ter taafele naar ouder wijfe eenige ironderen ver-

haald zijnde > deefe Ridder ook verhaalde, in J^^nn te Meaco gc-
vveefl:, ende aldaar niet alleen gcfien te hebben des Keifers Ho/,

daar alle Bruggen^ Deureu^Vettflers, ende Daakerii met goudeplaaten waren
oovertrokken ; maar dat hy daar ook gefien had eene K^r^die duifeni

en vijf en twintig treeden lang was. De Reis-broeder merkende , dat

dit te hoog liep, trok den Riddere by den pande, fuiksdie fchielik

ende onbedagt daar by vougde 5 Ende fes treeden breed. Waar
op ydcr der toehoordcrcn glimlagte , ende een van dien vrougs
waar toe dog foo een gëbow, dat geene Kerk^^ jaa geene bequaa^

me Wandel-gang kende zijn, diende. Ende die Ridder antwoorde»
het is mijne fchuld niet , dat dit Gebow foo misbowd door my
voorgedraagcn is, maar wel die van mijnen Beis-broedere , die my
te vroug by den pande mijner Wambulfe getrokken heeft 3 wanp
ik anders fins gemeind was, die Kerke vierkant^ gelijk dat wel be-
hoorde, te maaken. Waar op by alle het Gefelfchap niet alleen

feer gelaggen wierd, maar t'clkens, als daarnaaicman ietwes ver-

haalde, dat eene taftelijke Loogcn was, foo wierd daar op ter-

ftond als fchimpende den Riddere gcfcgt : Mijn lieer ^ dat is wat te

lang, maak het dog vierkant^ naardemaal gy u daar op foo mcefler-

Uk. vcrflaat. Suiks hy fig in dier vougeu bcfpot vond, dat hy

Q.q q i ge-
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genooddiakt wierd , nog dien eigcnften avond eene andere Her-
berge» daar hy gants niet bekend was, te foukcn , ende mitsdien

onfe Fa B u LE te beveiligen.

Dcefe Fabul wil ons dcrhalven leeren, dat de waarc Loogc-
naars akijds fcbande ofte fchaade met haare Loogcns behaalen , en-

de dat fy eindelik fig eenjaam, ofte buiten alle eerelike Gcfelfchap-

pen van Menfchen» die anders fins haars gdijk^ofzc van cetien Srande

met haar fouden weefen, verbannen te zijn,. bevinden.

Cem-
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Geen gfomr goed^ dan een goed genoegen.

Cmtantum. e//è Juts rehts , mojctm^ J^t-

7S. De^ameel ende de Os,

J^ En Kameel die nok van den Menfclien gefien wasge-
*--' weeft, vermerkte, dat {j op het eerfle gefigt alle van hem
vlugceden , maar dat op het t-jvecde gcfigt cenige waaren
blijven ftaan , ende dat eindelik op het derden een Man
was toegctreeden , die hem een Halfier om den halfe ge-

worpen had : ende gevoelde hy voortaan , dat die Man
hem-fcer veele fwaïlcfe laftcn oplcidc, ende meer ftokflaa-

Ctqq 3 gen
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gen. als fpijfe gaf : Alle het welken óq.Kameel geloofde,

hem oovergekoomen te zijn , niet om dat fijn ende der

Menfchen aard fulks meede bragcj maar alleen, om dat

hydoor gebreeke van Hoornen:, niet had konnen de Men-
fchen van fig ftooten.

Weshalven de Kameel Jufiter voordrong , dat meeft

alle groote vier-voetige Dieren met Klaauwen, Tanden,

ofte Ho(/rnen , van hem foo wel voorfien waren 5 dat fy met

de felven niet alleen de andere Dieren ende Menfchen

van fig afweeren , maar ook bcfchaadigen , ende dooden

konden : Sulks hy meende feer groote reeden te hebben,

om aan hipiter te klaagen > dat hy , op den Olifant naa, de

grootfte aller vier-voetige Dieren zijnde, des niet te min

foodaanig van alle Waapenen onvoorfien was, dat fcUs

de K^ndtren hem derfden belpotten ende hard handelen.

Het welk alfoo hem dagt eene feer groote misjlag ofte hai^

dïgheïd der Gooden ^ oftewel eene ongerijmdheid der iV^a-

tiire te weefen j Soo verfogt hy feer ernftig,dat het Inpi*

ter geliefde die te beeteren , met op fijnen hoofde feer fter-

ke ende fcherpe Hoornen te doen waflen. Dog luritpr

laggende, dat een Dier, welk fonder^^^Z^é' was, ende dat

waarelik van eenes Ecjcls aard zijnde, nergens anders toe

brquaam was, dan om alle fwaare laften geduldigUk te

draagen, des niette min foo vermeetcn was geworden,

van m fijne gedagten te krijgen andere "Dieren^ jaa ook

Menfchen ic befchaadigen ende te dooden-, vermoede dat

de fchoonhcid fiji^s hoofds, terwijle hy met feer wel ge-

maakte oorm voorfien was, hem dus laatdunkende ende

vermeetel had gemaakt j Waarom hy den Kameei van fijne

ooren beroofde, ende dus mismaakt hêencn fond, met deefc

woorden : ,, Gaa nu heen , ende draag geduldig de laften,

„die de Menfchen ufuUen gelieven op te leggen, als wec-

tendc



De Kameel ende de Os. 4p5
,,tende, datgy tot geene andere Saaken tcverrigtcn be-

„quaam, ende geenes hoogerens ftands waardig zijnde»

„met groote reedenen van uwe fchoone ooren, die u heb*

5, ben doen dwaalen , bercofd zijt geworden.

Desgelijks gebeurde, eer de Kpèjfn ofte 0(]en gehoornd \72i^

ren, dat een Üs dit alles gehoord hebbende, fig verwonder-
de, dat een Kameel ^ zijnde een lomp bot Beeft ^ welk met de
Gooden nooit eenigen gemeen^n ommegang hadde gehad,
ende waar aan de Gooden fig nooit hadden laten ietwesge-

leegen weefen, foolaatdunkendc was geworden, van y«-

piter te bidden, om fijncnt wille den loop der Nature te

veranderen. Ende liet fig de Os voorftaan, veel fchoo-

ncr van lighaame als de L<.ameel te zijn, ende dat hy als

van een eedeier geflagt weefende, tot draagen q.xï(Xz arbei-

den welonbequaam wasj maar dat hy daar en teegen bo-

ven alle andere Dieren, ^^n menfchen met Melk, Boo-
ter ende Kaas, jaa ook met fijn eigen Vlees, ende de
Offerhanden vandien, de Menfchen ende de Gooden voe-

den, ende als door eenen aangenaamen Reuk-offer ver-

heugen konde. Weshalven hy fi'g ook liet voorftaan , dat

het in der Nature eene groote dooling was, dat de Lce^

wen
't
Wolven^ ende Beeren-^ &cc. hem fouden verflindenj

ende verfogt hy in gevolge van dien feer ernftig v^an ///-

püer, dat hy Hoornm mogte krijgen, om daar mccde aU
Ie de onnutte wreede Beeften te konnen af keeren. Het
welk, als lufïter hem toegcftaan had, cndc fijne Hoorren
gewaden waaren : foo keerde hy daar meede opgemelde
Bcejten feer wel af, maar hy vermerkte ook met eenen,
dat de Menfchen hem nu veel beeterals voor decfen^aan
de Hoornen grijpen ende binden konden j ende dat, fchoon
fy hem geene laftcn als dct\ Kameele ende Eifeie decdcn
dragen ,fy nogtans fijne Hoornen aan Plougen ende Waa-

genen
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genen wiften te binden , om alfoo van hem een fecr a^.

5^idfea,m Beeft te maken , ende nog eindelik , als hy toe

arbeiden niet meer bequaam foude wefen , hem ten voed-

JeIe der Menfchen ofte ten Reuk^offere der Gooden te doen
' dienen ende opofferen. Waar op die onnoofeJe Os niec

gedagt had.

Uitlegging der Woorden.

- ^[/fet een Kameel, hehhen de Ouden vcrftaan,

eenfeer fierk hot Menfch.

Met een O s s e ^ een fierk Menjch yangemeen Ver/land,

en opregt in fijnen handele.

ALfoo dit Kinderen ter wecreld koomende, met geene kennifTe,

ofte eenige bequaamheedeiij om fig fclfs te konnen regeeren,

begaafd zijn 5 Soo is noodigj dat de Ouders ende Voogden de felvcn

voeden ende doen opbrengen , tot dat fy eerfl: haaien uasdoniy en-

de daar na hare mondige Jaaren bereikt hebbende, bequaam kon-

nen zijn, om van haaren ftande te oordeelen, ende den felvcn te

vergelijken by die van andere Menfchen : om daar uit op goede

reedenen te konnen befluitcn , welke Stand voor haar meer te

wenfchen ende te betragten ofte te verwerpen zy. Endr alfoo

die opvoeding der Ouderen okc der Vaogdcn , den Jongelingen mid-

delcr wijle kenniffe heeft doen hebben van fee.kere Taaien,

Menfchen, Saaken, Gewoonten, Wetten, Godsdienllen, als ook

infonderheid van feekere beefigheeden ^ door ende met welke fy haar

leeven eerelik, dat is ten voordeele van haar eigen felfs ende van

haar ecven naajlen, ofte ten minllen fonder der felven fchaadc , ten

einde konnen brengen: Soo hebben fy ook eenigfins fig naar al-

ler opgcmel^er Saaken, Gemakken ende Ongemakken, iccren

vougcn.

Ende oovermits dat fy in teegendcel van andere Saaken, die

haar vremd zijn, de Gemakken ende Ongemakken niet weeten,

ende fig nog veel min naar de felven konnen vougen; Soo is het

eenc
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cene feer kennelijke Saak, dat allen Menfchcn cene fcer groote
wijsheid van nooden is, om wel te oordcelen, of men fijnen (tand

ende fijne wijfe van leeven behoorde te vemnderenj ende dat daar
nog eene veel grootere omfigtigheid vcrcifl: werd , om wel teoor^
deelen , tccgen welken ftande men de fijne te verwiflèlcn behoor-
de: Om dat alle de behAageliklKeden anderer Standen ende Saaken,
den Menfchen gemeenelik aanftonds inden oogtn ende in denge-
dagten komen -, ende dat wy de fufarigheeden ende ongemak^n van dien
niet gevoelen , ende nier wel begrijpen > dan wanneer dat die Saa-
ken ende Standen ons eigen geworden zijn.

Alle het welken de oude H'tjfen ons met eene wonderlik aardige
Vergelijkenifle ofte F a b u l e hebben geleerd, feggende : n Dat
„eenmaal gebeurd was, dat binnen die groote Stad Atheenen al-

„lerlei (lag van Mcnfclien fig fcer misnougd oover haaren eigen

,

„ ende feer begeerig naar anderer Menfchcn ftanden hebbende
„getoond, die goede Jufiter haar toeliet, dat yder van hun fij-

^^x\en Stand in eencn 5<ti^ binden , endo op der groote Markt van
,,'Atheenen needcr leggen foude moogcn: mits dat een yder wee-
derom eene andere, ofte by gebrceke van dien fijne eigine Sal^ten

fijnen huife foude moeren draagen , om fig voortaan daar meede
te vergenougen. Ende dat daar op aanftonds alle Menfchen , ho-
pende met veranderhige van ftande , ook van alle ongemakken ont-
flaagcn te fuilen Vv^erden, hare Sak^n aldaar nceder wierpen j en-
de yder der felven Menfchen ook feer baaftig liep, om op te beu-
ren de Sak^ eenes Menfchen, welk in haare oogen feer gelukkig
was geweeft: Dog dat fy die Sak^op haare fchouJeren leggende,
den felven als dan foo fwaar ende ongemak kelik om draagen be-
vonden, dat fy die t'elkens needcr wierpen, ende naar eene an-

dere greepen: tot dut fy eindelikalle wceder haren eigen Sak op
naamen, ende bevonden, dat fy haare fchoudcren waarclik veel

beeter naar de bekende gewooneltke^ als naar die nog niet wel be-
kende ongewooneüke laften konden vcugen.

Gelijk het felfden, naamelik, dat het alfoo fi:hadeiik is, oover
fijnen Stande onvernougd ende bekommerd tcwcefen, als het in

teegendecl voordeelig is, fig in fijnen ftande te verheugen, ende
fig daar naar te vougen, ons ook geleerd werd met de volgende
Apolo^us, Twee Gefellen te faamcn reifende, was de een op wee-

R r r gen
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gen ^\t\]ds bekommerd^ hoe hy daar na andere reifen onderneemen-
de, aan den koft foudc geraakcn. De ander daar en tecgen gong
geduurig bljfgeeftig voort, gebruikende onderwijlen ten fijnen be-

lten alle die middelen, welke hem voorquaamen ofte in fijn ver-

moogeu waaren : Sulks de mtsmugde hem de reeden vroeg van fija

^xoot gemugen, Ende hy antwoorde : „Ik heb oover langen tijd

5, btflooten die konfi ende dat handiverk te oeffenen, waar in mijne

iiOuders my hebben opgebragt, ende foodanige uitkomlle tever-

5, wagten, als de wijfe ende goede God my geeven fal. Waar op
de ander lagte , endefeide: „Ik hebbeveele foodaanige Menfcben

y in hare vervvagtinge bedroogen gefien j hoe het met u gaan Gil,

>, moet de tijd leeren. My aangaande, komt nu eeven in mijne

>,gedagten, hoe ellendig ende onbequaam ik foude weefen, om
„hier naaeenige andere reife te onderneemen , indien ik mijn gc-

ofigt quaame te verliefenj weshalven ik nu een frotf/falnccmen^

,, hoe ik my in dien flande foude konnen draagen. Dit gefegt

hebbende, fioot hy fijne oogen, ende ging dus een ftuk weegs
heen. TeAvijl de ander wakker voortgaande, dog foo dat hy
after den Blinden volgde j in den weege eenen buidel met gelde

vond: ende daar door den blinden voorganger leerde, dat het beeter

was, op de Saaken, die ons voor der hand zijn, ngt te geeven,
dan onbekende ofte veirt af geleegene Saaken te wenfchen ende
tebegeerenj ofwel fig oover wijd af geleegene ^«xt/ra, endedie
magfchien ons nooit ooverkoomen fullen, ons foofccr te bekom-
meren, dat wy daar door detecgenwoordige voordeden endever-

maaken onfes leevens komen te verminderen, ofte in het geheel

te verliefen.

Dit dan Waarhafiig zijnde in alle veranderingen van Standen der

Menfcben , wanneer fy haare gedagten niet dan ter behoudinge
ende verbeetcringe hares eigen felfs ilicrenj foo is het felven nog
veel meer te verwagtcn, wanneer fyncevens haare verbeeterwge of-

te vermecrderinge, ook beoogen eeues anders /i7»4rf<ici alfoo de
felven die daar door beleedigd fouden konnen werden, haar des-

weegen ook vj/andtg werden, ende alle middelen aanwenden, om
die hooger gelkegcnen Menfcben alle magt van quaad te doen

,

te benccmen.

Ende oovermids daar en boven de kraften onfcr Vjandm ols foov

wel
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wel niet, als onfe eigene bekend zijn » endc dat wy ook uit eigcM

liefde ende hnat tneencn» onfe eigene krafcen meerder^ ende onfer
Vyanden minder te wecfen, alsfy waarciik zijnj foo gebeurd veel-

tijds, dat die Menfchen, welke foo hoog geileegen zijot dat fy

gevreefd werden > andere Menfchen te konnen ende te fullen be-
fchaadigen: Sooveele haar qualik- willende Menfchen opwekken,
dar die, foo haaft fy malkanderen koomen te kennen > alle haarc

kraften te famen vougen , om den niewen al te hoog ftijgen wil-
lende, ofte gefteegen weefendeMenfch, te verderven.

Gelijk wy in onfer Fabule flen, dat de domme Kameel^ al-

leen, om dat hy boven 'fijn eigen natuurelik weefen, Hoornen^ om
andere Dieren te konnen be[chadigen ^htgctxd^ ^ felfs door den goe-
den Juftter van fijne ooYen beroofd wierd. Ende dat ook de Os

,

welke te vooren Goode ende aHen Menfchen feer aangenaam vvasj

Hoornen^ om Beeften ende Menfchen daar nieede te konnen ftee-

ken endc dooden, gekreegen hebbende, aanftonds ócs weegen
door den Menfchen daar by gevat, end e foodanig gebonden wierd,
dat hy voortaan, geduurcnde alle fijnleeven, plougen, endefeer
fwaare laften trekken mocft, tot dat hy eindelik, of den Gooden

op geofferd, ofte ten voedfele ende ten behouve der Menfchen, ge^
dood wierd.

Van beiden welken gevallen feer veele Voorbeelden der gemeenc
Menfchen fouden konnen werden bygebragt, alle dienende, om
ons deefe waarheid te beveiligen : Dat als de Menfchen hoven haar eigfn

behoud ende vermeerderingen ooh^andcre Menfchen te verkorten ende teonder^

druk^n begeeren , fy daar door gemeeneli'^haar eigen verderf op haare halfen

haaien : Maar zijn fulke Voorbeelden , om de veelvoudigheid van dien>
ende dat wy de felvcn daageliks befpooren konnen, onnoodig:
Ende fullen wy derhalven niet dan twee Staatkondige Voorbeelden
bybrengen. Naamelik , als ieman op feekere Voorwaarde ten Hoofde
eener Republike gekooren is, ende met alle fijne werken betoond,
dat hy met die wcttclik bepaalde Hoogheid feer wel te vrceden is,

ende naar geenen hoogeren Stand tragt, foo is hy van alle de In-
gefectenen des Lands feer bemind, ende betrouwen de Regenten

ofte Magiftraten des felven Lands hem alsdan foo feer, dat fyge-
meenclik onverfogt endc uit eigene wille , fijne magt endc loon
vermeerderen.

Rrr 2 Maar
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Maar als foo een- Voyfl in tegendeel fijne eigen hUgt cnde Eigenbaat

tragtte vermeerderen , mer ojficien endc benenden dts M.igiJlrUats aan fij-

ne ^o>{/?^/i«^<?« tebegeevcn: foo kan het felven niet gefchicden, dan

met endc ter verminderinge van nugt der wettige Regenten ^ welken

als dan hoe beveinfd, ende bedekt een Vorft fulks mooge onder-

neemen, het felven fter haaft bcnoerkcn , fijn voornecmen verhin-

deren, endc niet vtrfuimcn, haar ü^en goed Regt , cnde opgcmel-

de Indragten des Hoofds , met veelj omftandigheeden, naamentlik,

de Ififigten ende Voorneemens des opgemelden Hoofds , ende de fware

gevolgen \'zn dien aan te wijfen , om hem foodaanig, als fy tt^eten

ofte vermoeden, dat hy waarelik is, by andere Regenten ende allen

den Ingefeetenen bekend te maaken> in der vougen j dat alles wat

die Vorft van dien tijde af onderneemt, gants vcrdagt is, cnde tee»

gen gegaiin werd', Sulks hy gants nïct,o^e nietwes ordentcliks uit-

rcgten kan, cnde voortaan'in alle bekommeringc ende forge,van

alle de M^^t en Bcre te Tullen verliefen, die hem opgedraagen was,

ende die hy daar en boven ofte daar buiten plagt te genieten, moet

Iceven , ende gemeenelik van enkele Hertfeer fijn leevcn eindigd.

Waar vanwy in den Hertoge van Anjou des Jaars 158^. ende in den

Graave van Lycefter des Jaars 1587. beiden in deefen Landen voor-

gevallen, leevendige Exempelen hebben.*

Weshalven wy onfe Reedenkavelinge eindigen ,*mette feggen,

dat de eigendhke finonfer Fabui.en is, ons te leeren, dat Mcn-
ichen , die met fccr geringe Verftanden begaafd zijn , fig fcer forg-

vuldiglik moeten wagten, van alle veranderingen hunnzs ftands ^ cn-

de dat-Menfchen \'an een gemeen verftand, niet dan met gevaa-

i'en van feer grootc ongemakken te fullcn ontmoeten, haren üand
veranderen konncn.

a. Sie Simon Stevh Vita Politica^

Sejf



De ]^ol-hrander ende de Laaken-bereider, <oi

Sfg m> tnet wien gy hebt vereerd ^

Soo heb iJ^uwen aard geleerd*

'Vtii^us amtciiias uUhi^ite jproiat-:

79, De J^ol hrander cnde de Litaken-hereider.

E?
En Kool-brander hebbende voor veelejaren ingehuurd

-'een feer^r^^^ Huis, bevond dat hem al te laltig was,

alleen die huur-penningen op te brengen; ende dat hy
fcx) vccle Vertrekken niet noodig had j weshalvcn hy ee-

nen fijnen bekenden La^hn-beretdcre ^ wien meer huifing

als hem, ter fijner necringe dienftig was , aanfprak ; ende

hem raadc VQor de helft der huure, by hem te koomen
Rrr 5 inwoo-
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inwooncii) alwaar de mcefte Vertrekken ten fijnen dien-

fle fouden weefen. Waar op de Lmken-bereider antwoor-

dej Mijn Vriend , ik hebuwe meeninge ende geneegend-

heid verftaan , ende zijn my daar op twee F a b u l E N
te binnen gekoomen.

De eerfte F a b u l , die my deefen aangaande te binnen

komt, is defe: Seekere Kraa^.-voogel een (eer grasrijk veld

in huure hebbende, bevond ook, dat de huur van dien

alleen op te brengen, hem te fwaar viel, ende dar het

hem daar en booven al te eenjaam was, aldaar dus alleen

teleeven ; weshalven hy eenen fijnen bekenden vetten

loggen G^w/óTaade, fijn waater ende land te verlaaten

,

daarhy voortaan niet dan met meer arbeidsals voorheen,

ende met meer vreefe van fijne Veederen beroofd, ofte

door den Menfchen , in wiens gebied hy woonde, geplukt

te fuUen werden, fijnen kofl: konde raapen. Ende bood
hy den Ganfe ook aan, voor der helfte der huure by hem
te koomcn in-wooncn , om aldaar ten fijnen voedfelefoo

veel gras te plukken a's hem (oude luft:eni terwijle hy al-

daar op fijn gemak endc in eenfaamheid leevende, van

den Kraane voor eencn fooberen loone in alle weeten-

fchappcn ende deugden foude werden ondcnigt. De Gans

ooverleggende , dat hy meer voedfei. dan de Kraan be-

houfde , ende dat hy ook waarelik uit dien Lande veel

meer voedfel trekken ende genieten foude konnen , als de

Kraan-voogel', ende dat hy efter niet meer huure als de

Kjaan-voogel betaalen foude •, ende dat hy daar en boo-

ven voor eenen kleinen loónc veele goede wectenfchap-

pen ende konften foude konnen leeren ; nam die voor-

waarde haafl:ig aan , eer hy had vermerkt dat daar om-
trend een t'^oogel-vanger woonde $ welke foo haaftniet ver-

noomen had, dat aldaar een vette Gsns weide, of hy

fpoeidc
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fpoeide lig derwaarts met fijn Netkerty alwaar de Kraan'

•uoogel het felven ficnde, endenaar fijne gewoonte, fiiel

in der lugt vliegende, den Voogelaare ontvloog, endedc
logge Gansy fig van der aarde niet konnende opgeeven ,

gevangen, geplukt, ende gedood wierd.

De tweede F a b u l , die my ten deefen opfigte in ge-

dagten komt, is deefe: Seekere vlugge l^^ooi ontmoeten-
de feekere traage Lttü ^ die uic den felven menfcheliken

lighaame , uit welke hy gebooren was, fijnoorfprong had,

feide haar: ^ySuJievy ik heb meede-doogen met uwen tra-

„ gen gang, ende datgy derhalvcn foo weinige fpijfe kond
„ bejaagen , koom met my , ik fal u hier hardi»y geleiden

j,toc eenen feer dikken ende vetten jlaaptnden menfche,
„met wiens bloede ende vette, \vy ons oovervloedigen-

„de Jekkerlik fullen voeden. Het welk alfoo de Luis feer

gaarne aan nam, foo gingen fy aan flonds tot dien //(«^^^w-

den menfche, alwaar fy fig dapper vcrluftigden, met des

felven bloed (onder fchroom te nuttigen, tot dat de yioot^

geene agting neemende, dat indien die Menfi:h wakker
wierd gemaakt, die Luis niet foude konnen, gelijk hy,
ontfpringen, dien Menfche foo fcherp ende diep in den
lijve boorde, dat die Menich van fmerte ontwaakte -^ ende
naar de Vlooit die hem ontfprong, greep > dog daar naa
den traag gaande Luis betrapte, ende doode.

Dus mogt het ook met my gaan , feide de Laalitn-heTei-

der i indien ik mee u gefelfchap maakte; jaa nog veel ar-

ger, want de Gans ende de Luis wierden niet eigendlik

door haaren Vriende^ maar door ecnen anderen befchaa-

digd ofce gedood, ende gy wind uwen koft met Jwarte
Kooien te branden, ende alles vuil te maakcn waar gy
omcrcnd komt, fondcr dat u eenig vuil ofte wit befchaa-

digcn kan : Ik daar en tcegen moet mijnen koft winnen
met
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met die wolle Laakens te maaken ofte te houden fuivcr

witt ofte yder van dien in fijne heldere verwc , als Kar-

wojtjn^ Scharlaakctii Geet^ Groen y BlaaWy&c, daar geen

fwart omtrend mag koomen, fonder het Laaken te be-

derven. Sulks gy door mijn gefelfchap wel gebaat, maar

niet befchaadigd i ende ik daar en teegen, door denom-
megange met u, wel befchaadigd, maar niet gebaat kan

werden. Derhalven het my ganrs ongeraaden is, endc

ik my ook wel fal wagcen, van my met u in eenige ge-

meenfchappe in te laaten.

Uitlegging der Woorden.

^ ^[/f^t een Kool-brander, hehhen de Ouden
yer/laatiy een Menfch met alle ondeugden hefmet.

M^et een Laaken*bere£der ofte V o l d e r, een

[eer depgdfaam Menfch ;, die met Jtjn leeVen anderen

ten deugden aanleid»

Met een Gans, een rijk onnoofel MenfcL

Met een K r a a n - v oo g e l , een arm , deu^dfaam
,

ende 'Veel-'^eeteyid Menfch.

Met een Vlooi, eengulfig los Menjch.

Meteen Luis, een maatigbefaadigd tnenfch.

Met een Voo gelaar, een menfch , die door andere

menfchen te bedriegen i ende te yeron^elijken
^ fijnen

koft fouKt j Ofte "Vpel een Monarch^ een Koning , een

Forft.

By
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BY geleegenJheid eenigcr voorgaande Fabulen hebben wy
aldaar aangeweefcn, dat Menfchen,die teegen een ftrijdendc

Interenen ofte geneegcndheeden hebben » gcene ondeiling duurfamc
Maatjchappien ofte Vmndfcbappen opregten ende onderhouden konnen.

Nu vereift: dcefe F a b u l. dat wy vertoonen , hoe Menfchen, die

geene teegen een llrijdende Interejfen ofce genecgendheeden , maar
wel verfcheidene hebben, geene onderhnge gemeen- ofte vriend-

fchap met malkanderen maaken ende onderhouden konnen , dan
ter on-eere ofce fchaade ende ongemakke van beiden ofce €en van
beiden.

Weshalven wy aldus 'fullen beginnen. Oovermits alle onfc 0;;*-

megang ofce vriendfchap met andere Menfchen gebowd ende onder-

houden werd, om daar door te bckoomen ecnig profijt , ofce daar

door in ecre , kenmj[e ende deugden toe te neemen, ofte eindelikom
meer vermaak, te konnen genieten » dan wy anders fins buiten der

Vriendfchappe genieten fouden > Daar nogtans de verfcheidene ge-
fteltenis onfes lighaams , als ook de verfcheidene opvoeding en-

de becdgheid veroorfiakt, dat de eene Menfch alles fins, ende
in alle voorvallen geneegen is, fijne Lujien te volgen, fonder op
de reeden ende biÜikheid eenigfins agt te flaan ; daar de andere
Menfch voorgenoomen heeft, fijne Lujien te temmen, om in alle

fijn doen fig aan de Meeden ende BiÜikheid te onderwerpen.- Gelijk

meedc bekend is, dat de een alles fins van den Inkomfien fijner goe-
deren, ende de ander van Konjlen ende Weetenfchappen , diehemnoit
befvvaaren ofce benoomen konnen werden , kan ieeven. End e' dat

de een veel en de ander tpeinig , ten fijnen onderhoude noodig heefr.

Als ook feeker is, dat de een ftillekem ende geruftelil^van fijne In-

komfien leefd, en dat de ander met grootcn arbcide ende geduu-
r'igeforgeny fijnen koft bejaagen moet. Ende fien wy daageliks,

dat de een met nietvvcs anders fijne gcdagten beefig houd , dan
hoe hy fijn^^w^ï^ende vervt^iak^fA verraeercn j ende dat de ander

nietwes bedenkt ende betragt , dan hoe hy ü]ne goederen ende win-

fien fal doen aangrocjen. Desgelijks is waarhaftig, dat de een fijn ge-
heel Ieeven naar feekcre fijne Maximen aanfleldj ende dat de ander

fonder cenige fijne ^egulen van Ieeven y fig fclven vougd naar de ge-
neegcndheeden der gefelfchappcn , daar hy fig laatll in vind.

Daar en booven is het met den Menfchen foo verfcheidcndlik

S s s gcftcld»
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gcfteld, dat de een ecnfaam is", ende niemanne te bcforgen ofte tc

behangen heeft j ende dat de ander w^f enóc kifideren heeft, welke

hy moet tragtcn te behaagen ofte te beforgen , cndc met goede

exempelen van leevcn voor te gaan. Ende hoev/el wijders onder

den Menfchen cene oneindelike verfcheidendhcid is» foo feggen

wy eindelik, dat de een ftil ende huifig^ de ander niet dan tot jaa*

gen^ vliegen i
oorelogen, fchipvaart , reifen 'm vreemde Landen gcnee-

genis,écc. ende dat niet jecgenftaande alle dcefc tecgeneenjirtjiend'

heeden, alle Menfchen hier in oovcr een koomen, dat yderder felven

het fijnen bemind ende verheft , ende het teegendeel van dien

haat, veragt ende mispri^ft, ofte lafterd.

Sulks wanneer een Menfch, diefttl ende geruft hefd , ende ook

weinig van noodcn heeft, meer voordeels vervvagt van eenen,dic

meer als hy woeld, ofte ook vaneenen, die meer heeft ende ook
meerbehoufdj hy daar in gemeenelik foo fcer bedroogcn werd,

daC hy in teegendeel daar door by na altijds komt fcnaaden te lij-

den» in gevalle hy met den felven eenige vi iendfchap , maatfchap-

pie ofte gemeenfchap maakt.

De Menfchen aldus gefteld weefende , foo is ligt om te vermer-

hen ofte te vermoeden, ten welken einde wy van anderen ten ge-

meen(aamen ommegange ofte tervriendfchappeaangcfogt werden,

ofte datwy anderen daar toe verfouken. Ende dit wel aangemerkt

zijnde, foo konnen wy fcer haaft fien, dat in gevalle beiden, foo

Wel Aanfouker als Aangelbgten, een ende het fclfden oogwit heb-

ben, ende dat fyhet felven door haren ommegange gcGimentlik,

beeter als een yder van dien byfondcrlik konnen bereiken j datfy

hare vriendfchap ofte maAtfcha^fi» {oohngen tijd fullcn doen duuren,

als hun moogelik wecfen fal.

Gelijk meedc in teegendeel feer Hgtelik begreepen fal werden,

dat wanneer de Aanfouker ende Aangefogten verfcheidene infigten

hebben, ftilks de eenc foukt i^fw;//^ ende deugd
-, de ander, niet

dan vermaak^ des Hghaams. De een, alleen fi;n goed aan weÜuftcn

te bcfteedcnj der ander, niet dan gcduurig fijn geld ende goed te

vermeerderen
'f
dat alsdan die vriendfchap eenen van beiden, ofte al-

le n beiden, laftig ofte fchadelik 2ijnde,ofte fullendc werden, niet

lange duuren kan, en daarom niet aangegaan behoorde te werden.

Ende is derhalven eindelik ook wel re bcfluitcn, dat die oover-

een-
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cen-komft der oogwittcnnaawelil<s ooit gevonden werd, dan on-
der Menfchen» die eikanderen ^^9%". Welke waarheid onfer

Recdenkavelinge door navolgende Spreekwoorden beveiligd werd:
* Gelijk^ bjf gelijk,

Voogels va» eener veeren vliegen gaxrne hy «en.

Men [ut geene Uilen by Bontekraajen vliegen.

Ongelijke Paarden trekken quaali/^.

Wm doet de aarde ?ot by de yfere f*

Ende dit in het gemeen gefegt hebbende, fo moeten wy den fwne

onfer Fabule wat naarder koomen : Naamentlik i wy behoor-

den ook te konnen fien , dat wanneer een ondeugend welluftig

Menfch den ommegang ende de vriendfchap eenes vroomen deugd-

faamen Menfchen begeerd, ende die hem daar toe inlaat} dathy

Vroome als dan feekcrlik door des anderen gebreeken befmet, of-

te ten rainften befwaard ende ont eerd fal werden. Ende dat de

Vroome derhalven alle ommegang ende vriendfchap met foodaani-

ge Menfchen aan te gaan, behoorde te vermijden. Eevcn gelijlc

onfe Laakin-hereider ofte Volder alicommegangende vriendfchap des

Koolbranders van der hand af^wijft.

Ten tweeden^ foo behoorden wy ook te konnen fien, dat een

ri^'/^ Menfch, woonende in cene feer laftige ende ook ongemakke-
likcqualik gefteldeKfp«Wi^, fig van geene arme^ hoewel veel wee-
tende ende deugdfaame Menfchen mag laateu raaden, die {ijnc

Vaderlandse ^e^ublike te verlaaten , om te gaan woonen onder het

Gebied eenes Koonings ofte Vorften, meenende aldaar geruftelik en-

de deugdfiam voor fig en fijne Kinderen tefullen konnen leeven:

Nadcmaal hy naar den gemeenen loope der Een-hoofdige Regee-

ringe, aldaar feer haaft voor rijk te zijn bekend, ende door den

Koomnge ende Vorjiet ofte der felven Krijgs -Bevelhebberen ende Hoove-

imgen, onder het een ofte het ander voorgceven, ende opgeraapte

lak, van fijne goederen ofte van fijn let ven beroofd fal werden j

eer hy intijds uit den Lande kan trekken, wanneer hy dat gevaar

fict aankoomen: ende dat alleen, om dat hy fijne goederen wil-

lende aanleggen, om van der fclven Inkomften te konnen leeven,

fig middeler wijle door die fijne goederen aan den Landealtcvaft

gemaalit heeft ofte lal hebben. En is kennelik,dat in tegendeel die

Sss 2 fijne

* Idem veüe idem nolle ea demumfirma amicitia eji.
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fijne Aanraaders ofte arme Vrienden,aldaar niet aangetaft werden ; ofte

het quaad onweedcr (lende aandrijven, flg tijd^lik uit den Lande
begeeven konnen,.ende ook fouucn: Eeven gelijk onfe vette Gam
hier van den VoogeUttre gevangen,geplukt, en gedood werd, eer hy fig

in der lugt kan begeeven j en de Kraan-voogel^zls maager ende ahijds

vlug-vaardig zijnde, den fclven Voogelaare tijdelik ontvHegen kan.

Ten derden foo behoorden wy ook te konnen fien, dat een Menfch
die maatigende flaatig te loeven gewoon is, fig doorgcenc u^eU

luftige loffe Menfchen mag laatcn beweegen, om m ontugtige fnd-

[m en by quaad gefelfcbap een gemaatigd vermaak te fouken : alfoo hy
aldaar foodanig een vermaak niet vinden fa! , om dat die fijne ontug-

tige gefeüen geene eere te verlicfen hebbende, alles fins hare luften vol-

gen, en het gemeeneHk aldaar fo bont te maken, gewoon zijn, dat fy,

wcetende dat daai" over eenig geroup fal wefen , ofte door het Gerigt

onderfouk fal werden gedaan, feer haaft ontfnappen, tcrwijlen de
onnoofele ende onfchuldige daar door feekcrlik fijne eere verliefd,

ende daar en booven gemeenelik behaald wcrdende het Gelag ofte

deBoeten betaalen moet. Eeven gelijk onfe gulfige vlug-fpringcn-

de Vlooi y het aller-fcherpften gebeeren hebbende, des niettemia
ontfpringd, endejde inaatige traage Luis in der peekele blijfd, ofte

geknipt werd.

Ende meenen wy eindelik dus de Leere onfer Faüule foo

wel te hebben verklaard , dat onnoodig zyj den eigcndlijkcn fin

dei' felve hier naarder uic te drukken.

ooüd
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5 lO De Slangj lioerj ende broejende Hén
feide: Indien gy den eerden Mcnfcli die u vertrad , had-

ded gebcetcn, gy fond feekerlik van alle de andere Men-
fchen onaangeroerd geblceven zijn.

Welke woorden hy in agtinge neemende, daar naa by
alle geleegendhetden fel van hem afbeet -, Sulks alle Men-
fchen, die hem daar door leerden kennen, hem ook van
dien tijde af fccr ontfaagen. Efccr gebcurdedac een Boer,

die van der fchaadelikheid der Slangen nog niets gehoord
had, oover land gaande, den Slang in den Sneewc door

koude, als dood uitgeftrekt vond leggen , foodaanig,dac

hy fig niet verroeren konde,om naar fijn /ƒ/?/ te kruipen,

ende nog min om fijnen koft: te foukcn ; fi.ilks hy fcheen

aanftonds te (lillen ftcrven ; ende de onnoofelc Boer daar

oover meedelijden hebbende, den Stang opnam, ten fij-

nen huife bragt, ende aldaar by den viere verwarmde,
foodaanig, dat hy fijne kraften allangs weeder krijgende^

iïjn hoofd opbeurde, daar naa begonde te fleuiten , ende
op fijnen ftaarc eindelik rijfende, ende fig verheffende,

den Boere tragte op den lijve te fpringen > het welk de
Boer fiende, aanfionds cene Bijl greep,. feggende : „Gy
^^ondankbaarel fiiic gy tragten te dooden den gcenc dieu

3, het lecven , ende nog daar en booven meer andere wel-

„daadcn gedaan hecfd? datfal ik niet gchengen -, hiewdus

toornig weefendetoejCn deelde de SUnge in drie Hukken.

Sulks de Aard-boodcm van deefen Slangcn-gejlugte ge-

fuiverd foude zijn geweeft,ten waarcdie Slang alvoorens

eenige Eyeren gelegd had, ende dat cene onnoofele broed-

fe Hen de fclven vindende, de Eyeren voor feer fchoonc

nutte Hoc?jer'Cycven aanlag ; ende ten deele om haarer

éroedsbc^d te voldoen y ten deele uit meede-doogen , op

dat die fi:hoon fchijnende Eyeren niet foudcn verder-

ven , ofte ten niette vervallen, fig daar op ten broejen

fi:tte>
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1

fette, om de Jongen ten aller-fpocdigften uit te broejen;

Welk Broejen die Boer vermerkt hebbende, der Hen^
w^aanfeide; „Wees niet foo dwaas ^ jaa veel dwaafer als

j,ik geweeft ben,vaneencn Slang aan mijnen haarde ^ ge-

„ lijk als in mijnen boefeme leevendig te maken , ende op
„te voeden : Want foo haall hy door mijne iz'cldaaden

3,fterker geworden was , foude hy my feekerlik gedood

5, hebben > indien ik hem niet voorgekcomen, ende met
„eener bijle felfs gedood had. Het welk, oovermits gy
„ my niet fiilt konnen naar doen , door gebrek van waa^

,, penen 't
ende de handdïnge van ó^itn > «nde oovermits ik

„feekerlik weet, dat gy op deefer cigenlte Siange Eye-

„ren fit, als ook, dat gy daarenbooven veele Eyeren re

,, gelijk uitbroejen 5 ende door dat middel ook veele Vyan-
„den te gelijk aan die Slangen kriigen foud> foo raad ik

,,u, aanftonds uit het broejen deefer Eyeren te fcheidenj

„op dat gy uw leeven behouden moogd. Maar die on-

weetende Hen feide den Manne^ niet te konnen geloo-

ven, dat Eyej^en, die feer naa-by Hoener-eyeren gelee-

ken, foodaanige wreede Beeften voortbrengen fouden.

Sy ging derhalven voort met broejen, tot dat de Slangen

uitgebroeid waren , endegrooter geworden zijnde, deefe

haare tweede Moeder doodeden.

Uitlegging dèr Woorden.

^^^/[(^t den S L A N G E, 'merd, Va?i onds yerftaan ^ ten

feer Verftandi^ hoos-aardlg menfch,

^fet een Boer, een menJchYangemeenenyerJlandc^die

feer goed-aardig is,

C\[et
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Met ^^r B roe d fe H e n n e , tverd yerjlaan^ een menfch die

7n'm Verflands^ als gemeen heeft^ ende [eergoed aardig is,

of met eenen woorde gefegt^ onnoofele]7i\-\ Hennekens,

die geheeten werden , ende den Wolf ^/j dan nog niet

kerende kennen , van km gedood iverden»

DE inneilijke genecgcndheiJ, die in den Menfchen is, oman-
deren Menfchcn goed te doen, ende dat alleen uit deoovcr-

denkinge der gemeener menfchelikheid , welke liefde tot fijnen

eeven w4/<^fn genaamd werd,/» i» eene b y fond ere ^^^f, die van Go-

de den Menfchen ingeftorc is:'^ Gelijk meedebyfonderlikdiege-

neegendheid is, welke wy in ons bevinden, om onfen eeren tua-

jlen, wanneer wy hem in groote ongemakken fien vervallen, daar

van ende,uit te verloflen. Ende werd dcfc drouvige geneegendhcid,

barmherttgheid^mcede- doogen o£zc mecddijden c genaamd. Welke,hoe-

wel waarclik de allcr-loffelikftc Herts-togt ofte drift is, die in den

Menfchen gevonden werd ; en die hem ook cenigfins Gode^ in wien

nietwes meer dan fijne oneindelijke bamhertigimd omtrend den ar-

men Menfche uitlleckt, daar in gelijk maakt : foo moet des niet te

min de fclve barmbertigheid in fecr veelc gelcegcndheeden, omtrend

den Menfchen, met fecr groote omfigtighcid gepleegd werden, op

dat die deugd onvoorfigtiglik gcoeftend,ofte bcftccd zijnde, niet

verandere in eene groote ondeugd, endegedye ten fchaade, ofte

ten verderve des Weldoeners ^ als ook des gecnen, die de gewaande

Weldaad geniet, ende veeier anderer onnoofeler Menfchen: jaa,

üp dat die niet fomtijds naar geleegendhcid van faaken,gedye ten

verderve des geheelen VaaderUnds.,

Want oovermits onfc barmhmtghetd omtrend andere Menfchen,

fig alleen foo wijt en niet wijder uitftrekken kan, dan tot foo verre,

dat die Menfchen door onfe iveldaden in het /fro; werden behouden,

ende middeler wijle ook door ons meer /;ï';;«#, haft, cnde viagt

bekoomen: Soo is het nogtans eene feer kennelijke laak , dat wy
den felvcn Menfchen, door onfe barmbertigheid t niet konncn doen

hebben de wille , om die hare door ons verkrecgcnc kcnmffc, kraft,

ende
a Cbnritas. b InflinUut NaturXi c Mifericerdis»
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cndc Utigt te befteeden, footen voordeele dts weldoeners

-, alsook
van hun eigen felven, ende veeier anderer Menfchen. Ende daar

beneeven foo is het kennelik, dat indien onfe harmhenigheid is be-
leed omtrend foodanige Menfchen» welke haar leeven^ dat fy door
onfe weldaad behouden hebben , als ook haare door onfe weldaa-
den verkreegene kemijfe, kvaft ende magty vvaarfchijnelijk fullen w'tU

len^ ende ook konnen gebruiken, ten verderve des Weldoeners , okc
veeier anderer Menfchen , jaa felfs ter ne^der-ftortinge des geheelen
Vaaderlands : Soo is ook kennelik, dat d'ic fveldaaden , fchoon fyuit

goeder infigte omtrend fecr ellendige ende arme Menfchen gedaan
werden 5 fy des niet te min in foo eenen gevalle» ende als dan
geene barmhenigheid , maar warelik ende inderdaad eene feer groo-
tc wreedheid a teegen fijn eigen felven, teegen veele andere Men-
fchen, ^jaa teegen den geheelen VaaderUnde^ genaamd behoorden
te werden.

Ende of wel dit bovenftaande allen Menfchen door den gedu-
rigen ommegange met Menfchen behoorde bekend te zijn : Na-
mentlik» dat veele Menfchen, hare eigene bequaamheeden, om
quaadte konnen doen» felfs niet weten 5 en dat die door hare laag-

heid van anderen veragt werdende, des niet te min foo haafi: geene
kennifle van haare krafcen , en de geleegendheid om quaad te kon-
nen doen, verkrijgen, of dat ^y aanftonds alle Menfchen, die haar
ontmoeten » jaa felfs haare aller-grootftc weldoeners^ eeven gelijk

onfe Es OP I SE 5/<j;«^,tragten te verbijten: ende foo {iet men des
gclijksveehijds gebeuren, dat de Menfchen in deefen foo weinig
omfigtig zijn, dat fy haare barmhenigheid befteeden, omtrend ee-
nige ellendige Menfchen, die weegcns hare quade wijfe van lec-

ven, cnde boos-aardige gcneegendheeden , wel dubbeld verdiend
hebben ende nog verdienen, inftecde van opgeholpen te werden»
feer laag, jaa ter ncedergcfmeetcn te zijn, ende onder hare wel-
verdiende ongemakken te fugten.

Ende dat meer is, wy fien veeltijds, dat de Menfchen in die
verkeerde Barmhertigbeeden volharden , fchoon die ellendige boofe
Menfchen b in haar ontugtig leven voortgaan, ende dat die fcha-

dclijke barmhertigheid gcmeenelik foo lange duurd , tot dat fy ficn^

dat de felve Menfchen haarcn tveldoenei tragtcn te verderven, ofte

T t t het
a MiftrieorsCrudelit^s, b KuUm maius felix.
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het keven te beneemenj als wanneer fy, die ondankbaare bors-

aardige Menfchen eerft door haare eigene fchaade ten regte lee-

rende kennen, haare weldaadcn mne houden; ende foo veel in

haar is, den felven ondankbaaren alle kraft om quaad te konnen
doen, foo aan haar, als aan eenigen anderen Menfchen > ontnee-

men. Eeven geHjk onfe E sop is e Boer den Slange, hoc boos-

aardig die ook zy , alle weldaaden doed , tot dat de Slang' hem ten

lijve wil i als wanneer hy den Iclven ter needer veld, ende dood.

Dus fien wy» dat feer vccle Menfchen uit eene verkeerde barm-

hertigheid, door h^ave aalemijfen voeden foodanige Menfchen, wel-
ke waarelik met haare wijfe van leeven toonen, voorneemens te

zijn, voortaan fonder eenigen arbeide, van de aalemiflen der al te

eenvoudige <f^«^rf- ende arbeidfame Menfchen, in alle dronkenfchap,

hoererie , vlouken, dobbelen, fpcelen , ende alle ontugt , haar leeven

door brengen» met andere BeedeUaren, die haar gelijken. Welke be^

houftigen en BeedeUars by ongeruftige tijden, de eerften plagten gereed

te zijn, om oproeren te maken op hoope, dat fy daar door gelec-

gendheid fuUen bekomen, om de huifen harcr weldoeneren te pion-

deren: Gelijk men dat in meeft alle de Uollutidfe ende andere om-
leggende Steeden^ in den Jaare 1672. ondervonden heeft in feer

vcele gcleegendhecden, ende op feer veelc plaatfenjdog ailef-

ligtbaarlikft tot Rotterdam, alwaar eene Vrow, die weekeliks fee-

kere Alemis van hievrouwe van der Aa genoot, fig de aller- voor-'

baarjgfte toonde, om het huis des Borgcmeejiers van ucr Aa, daar fy

ende haar Man in woonde, te willen pionderen.

Sulks alle die verkeerde Aalmifle-geevcrs, aan den gewilligen
BeedeUaren, ten regte wel moogen vergeleeken werden by onfe

B^oedfe Esqpise Hennie , welke geene Eyeren uitbroeid
, dan

wiens Jongen met der eerfter geleegendhcid , der al te onkondi-

ge Heme de keele afbijten fullen.

Ende infonderheid moogen by die Broedfe Esopise Hemie 'm

deefcn feer wel vcrgclcclven werden, alle die geringe ende on-
kondi,^e Ingefeetenen ofrc Gemeenten van Landen ende Steeden, welke
uit meededoogen ofte verkeerde geneegendheidoovcr den Stand ofte

ter grootmaakinge van feekeien krafteloofen Borgere^ ohc Borgcren,

den felven foo hoog in der R^cgeeringe brengen , dat hy ofte (y uit

lu'afte vaii die hoogheid ofte uillteckeqde Alagt in der rcgeeringe

der



De Stangt Soer^ ende broèjenie Hen. 5 1 c

derRepublike , die fijne ofte haare weldoeners vertreeden j ende fi»

met haren arbeid» goed ende bloed , voeden kan ofte konncn, endc
naar den gemeenen aard der Menfchen ook feekerlik die vertree-

den) ende met die fig voeden fal, ende ook voeden fullen.

Gelijk men dat foo in de Crkkfe als Romewfe Hifiorien feer oover-
vloedig leefen kan, hoewel wy om kortsheids wille, uic yderc
niet meer, dan een voorbeeld aanwijfen fullen.

Naa dat Phi[iftrattts tot Atheenen de gonft dcraller-geringfte Bor-
geren aldaar verkreegen had , ende de \vi)fe Solon de Borgeren waar-
fchoudej defe Slang, die haar daar na de keele foude afbijten, in haren
boefem niet uit te brocjen, ofte te voeden , foo wierd fulks niet ge-
loofd i maar wanneer Phtfiftratus fig felven met voordagt gequetft heb-
bende, van buiten in der Steede quam, en voorgaf dat eenige nijdige
Borgers naar fijn leeven ftonden, en getragt hadden hem te dooden >

foo beftelde de gemeene Borgerfchap der Steede Atheenen , welke
door Fbififtratm beleefdheeden ingenoomen was, hem in teegen-
deel ecne Lijfipagt

-y
door welkers hujpe ende verkeerde Barmhenw-

heid der al te onkondige Borgeren
-, hy fig Meefler der Republike maak-

te i het welk drie Jaaren duurde, eer de mecfte onnoofelen hare
misflaagen fiende , fig by Megakles ende L/curgus vougden , ende
onder der felven beleid , Pbifijlratus uit Atheenen verdreeven : hoe-
wel hy door de tf^eedragt der twee opgemelde Borgeren , naa dat
hy omtrend agt Jaaren in ballingfchap gefworven had, door Mc-
gakjes weeder tot Atheenen ingeroepen , ende ook kort daar aan wee-
der verdreeven wierd: tot dat hy eindelik door eene kleine by een
geraapte krijgsmagt, ende de gonfle eenige r geringfte Borgeren
fijnes aanhangs , het heir van de Liefhebberen der Vrjheid verlloug, ende
Voortaan alle foowel geringe als aanfienclike Borgers ooverheerde. ^

Naa dat die ontugtige, geile, fpil-penning , JulimCAjar, om
dat hy fig meende endetragtc Heer oover de Roomfe Republike tema-
ken , door de aller- braaffle Raadsheeren , als Brutus ende Casftus, &c,
'm vollen Raade kloukmoediglik was gedood: Soo toonden de al-

ler-gcringften ende mceft ondeugenftc Roomfe Borgers fia daar
oover foo verkeerd Barmhertig,ende foo fccr misnougdj dat vee-
ie der allcrwijite ende deugdfaamfle Borgcren , waar onder ook
Brutus ende Casfius , dien men uit Dankbaarheid goude Beelden t'haa-

T t t 2 rcr
a Sie ilerodot. ende Vbb, Bmmi Vetm Grcecia^
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rcr Ecre hadde bchoorcn op te regtcn, Roomen moeden vcrlia-

ten. Ende wierd in tegendeel Ociaviams Augujlus, oud feeventien Ja-

ren, Sufters Soon ende geadopteerde des gedooden Dti^ingelands

,

uit eenc verkeerde barmhertigbe'td j veelcr geringe Borgeren cndc

infonderheid door Ciceroos beleid, foo begonfligd ofte wel uit-

gebroeid ende gevoed > dat hy allangs fterker werdende , alle

aanfienelijke gegoede Rorgei en , ende daar onder ook Cuero fclvej

deede vermoorden: om aldus Heer oovcrallede Ingeicetcncn dier

Republike te worden, a

Ende wat inde voorgaande ofte in onfe Eeuwe, in onfen Lan-

den, deefen aangaanden is gefchied» is onnoodig gefegc, alfoo

het cenen ydcre bekend is. Ende indien het den Leefere niet be-

kend mogte wefen, het fclven in der voorgaande en onfcr Ecwe Hiflorïen

feer ligtelik door hem naar gefogt, en aangemerkt falkonnen wer-

den: ten ware defelve^f^ofte blind gcbooren zijnde, door geene

menfchclijke onderregtinge , jaa felfs door geene Miraculen wijfer

kende werden gemaakt) ende nog doorkaarflen nog door brillen

te helpen mogte zijn. b

De eigendlijkejiw ende /^«' onfer Fabule is derhalven, ons

te doen ficn , dan geene rveldaaden nogte eenige barnthertigheeden be-

hoordeiitc werden toegebragt aan foodanige Menfchen, welken de

felve weldaaden tennaadeele des weldoeners y ofte ten naadeele van

haar eigen felfs, ofcedcs Vaderlands y ende ten voordeele oftcgroot-

maakinge van haar eigen felfs fouden konnen^ ende by gevolge ook
(buden wiüen gebruiken.

a Sie de Romeinfe Hiftorien , infonderheid die van du Plaix mdc Cocffeteaa.
}b Chinafcc pa:i\QociecQ mngmrifce Uai,

r^
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1

7

c/^/ die haare billen

Gewennen tot pillen^'

Haar leeven verfpiUen,

£rtpitr tnterdum. modo dat 7nedtctna./aIuteTTt

Si; Een ^ri^^ ende een S'Hé'?;.

E Ene oude l^row , vliefen oover haare oogen gckrecgen

hebbende , fulks fy befwarelik ietwes fien konde, maak-

te verding metfeekeren Artfe^ wat fy, geneefen zijnde,

cnde ook anders fins niet, voor fijner konfte had te be-

taalen, mits dat hy daar en boovcn voor fijne ganj^en^

alsook oover d^Jalven ofte fcherpe isjaaterk^m ,diehy aan

Tit 3
haar
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Een Arts ende een Sieken.

hjiar foudc bcftceden, behoorelik loon uit haaren huife

weg draagen foude moogcn : Waar cover hy daageliks

haare cogen quam verbinden ende bewinden , ende door-

gaande t'elkens een ftuk huisraats tot fijnen loone met fig

nam, ende die l^row ook foo hng Jleepende hield, tot dat

alle haar huisraad weg gedraagen was , ende hy haar als

dan ook ernftig genas, ende het geld, welk hy voor fij-

ner konfte bedongen had^ ook begeerde. Waar op die

Frozz! antwoorde: Eer gy in mijnen huife quaamdom my
te helpeq , kondeik aldaar nog ietwes, hoewel befwaarelik

flen: Maar nu gy fisgt my het gefigt herfteld te hebben,

foo kan ik waarelik hier nietwes fien , ende fal ik derhal-

ven u nietwes betaalen.

Daar na gebeurde, dat die felve y^rts tot eencn Sieken^

die koortfig ende ook waaterfugtig zijnde, daar van Bed-

leegerig was, geroepen wierd. Ende des felfs Slag-aaderen,

Tonge ende Pis, als ook het geheel geftel des lighaams

wel onderfogt hebbende , beloofde hy den Sieken te hel-

pen •, ende ging hy huiswaarts, als fullende het behulp-

middel aanftonds den Sieken fenden. Ten huife zijnde,

oordeelde hy, dat met /Jpiiim a, het JVaater des Sie\m

foude konnen verdreeven werden •, en dat de JVaatcr-fugt

oorfaak van der Koon(e zijnde, t die als dan ook ophou-

den, ende de Sieken als dan fijne gefondheid bekoomen

foudc. Dog in plaatfe van felfs het Medicament te be-

reiden ,
gelijk behoorde , wierd hy indagtig, beloofd te

hebben een jong ligt l'^ro'-jL-menfch y dat hy fecr //>ƒ had,

op dien ftonde te fullen befouken , ende fijne luften mee

haar te konnen verfaadigen : weshaJven hy in der haafi:

een briefken fcbreef, ^ i^. Apü quanium fattsy endebelaftc

dat fijnen Jongen toe te maken, ende den Steken te brengen.

De
^ mnelkenivmüofeffe. b Fekii Sjm^tomiticd» c Een gift yanHof-ep^e,



Een Jrts endc een Siehn. ^j«
De Arts des anderen daags tot den Sieren koomende,

cnde vragende, hochy gevaaren was, kreeg tot antwoor-
de, dat hy foo vaft h^id gejlaapen i dat men hem naawe-
]iks wakker had konnen maaken. Waar uit die Arts wel
befloot, dat fijn Jongen in fteede van Apitim^ Opium a
had geleefen ende gegeven ; Efrer om des Steken gemoed
niet te befwaaren , feidc hy hem 5 dat d^.Q Jlaap voor hem
eene heilfaame faah^ was, ende fchreef hem als dan ook
in der haaft ietwes voor, om door de fweetgaaten , en niet
door de gemeene waater-loofingen ^ als wel behoord had^
indien by hem devereifte kennis ende forg ware gewceft,
het Waaier te verdrijven : naamehk , h Eene gift l/^eneetfe

Theriake, Ende deede hy dat alleen uit J/reeJe, dat fijn

Jongen weeder Opium voov Apium mogceleefen. Sulkshy
des anderen daags den Siekm weederom befoukendc
vroug hoe hy des nagts gevaaren was, ende ten antwoor-
de kreeg : Ik heb ongemeen fterk gejweet. Ende de Arts
daar op vervolgende, ftide : O dat is eene gewenjchte wer^
king mtjncr Anfeniel Ende ten volgenden daage weeder
tot den Sieken kopmende, als ook verftaande , dat hy
van koude ^ett gebeefd had 5 antwoorde die Arts weeder:-
Dat is een goed teeken , namentlik dat de centinuele Koorts
ofte de hitte minderde ende in eene ( koude Koortfe verande-
ren, ende alfoo eer lang fcheiden fal : waar toe ik u noc^

.

een klein hoederJ^en voorfchrijven moet.

Het welk gefchicd zijnde, foo quam hy dts anderen
daags weeder tot den Siekcn^ ende verftond van hem
dat daar merkelik meer Waater in fijnen Buike was ee-
gefet, ende dat die feerfpande; als wanneer de Artsdaar
opfeide-. Dat is een gewis teeken, dat de L{oorts op houd.
Dog de Arts weg gegaan zijnde, vroug een des gcfinsden

Siekeuy
zSapvanUMliop. h i}L. Theriac.Ventt, qumkmfitis» c hncrmittem.
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Sieken.hot hy fig waarelik bevoelde, cnde die kreeg ten

antwoorde : ik ojoel dat ik. van , ende onder alle de goede

faaken ende teekenen prf. Gelijk hy ook korts daar aan

ftierf. Endede Arts het Lijk ten graave geleidende , den

geenen die neevens hem ging,feide: Indien de Sieke J^ij-^

Jierien gebruikt y ende Jig van wijn te drinken onthouden had-

dey hy Joude niet gejiorven zijn. Waarop die Griend ant-

woorde: Heer *Do^or^ dit had gy by des felfs leven moe-

ten aanraaden , ende beforgen ; nu agt ik dat feggea niet

meer als ^vksXzJwetferie der quakfalveren.

Uitlegging der Woorden , is hier onmodig , alfoo alle

Woorden in den eigendlikenfinne hier ter needergefield ^tpu

T^ Ademaal waarhaftig is, dat de Philofophie ofte kennis aller na-

-tNtuurciike Saaken, de eenige vafte grond is, daar een wuare

konft der Medicatie op gebowd kan werden > fulks waar een Philo-

fooph met fijne bewijfen ende kennille der narurelike Saaken cin-

digd, een opregtgoed Medicus eerll beginnen kan» fijne konft der

Uedicïne te ocfïcnen, met in het byfonder die Philofophife kenniflen

toe te paften, niet alleen aan den menfchelijken Lighaame, cnde

alle Stekten ofte Eens-togten van dienj maar ook op alle byfondere

natuurelijke Saaken, waar door ons Lighaam gebaat ofte bclcha-

digd kan werden. Gelijk dit niet alleen de goede Reeden ^ maar

daarlcn boeven die oovertrcftelike Philofophcn, Anfoteiei cnde

V^enatus Defcartes, ons fulks ook lecren.4 Ende indien wy daar be-

necvens moeten bekennen , dat of wel van ouds decferi aangaande

eenige Philofiphife kenniftc by den Menfchen mogte zijn geweeft,

defelve allangs foo veel verminderd is, dat waarelik by onfer Vaa-

deren tijden daar van nietwcs gewectcn is geworden ; tot dat in

onfe Eevve eenige treftclijke Mannen, ende in het byfonder die

wonderl'ik klouke Philofooph Kemtus des Cartes, zijn cnde is op-

geftaan; welke de kennifle der nanmrelike dingen hebben begin-

nen te ondekken , ende den Menfchen bekend te maakcn : boo
moq-

a Vqyet tafrétface de fes Princifct»
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ffaoeten wy des met te min daar by bekennen, dat tot heedcndic
Philofophife kennifle niet veel veerder gekoomen is , als tot de
aller-eenvoudigfte a natuurelike Saaken,ende moeten wymetce-
nen bekennen , dat ons menfchelik lighaam uit foo veele verfchei'-

dentlik geftelde ende vermengde Saaken by een gevougd is, ende
daar door ook geduurig gevoed werd j dat wy warelik het eigent-
lik weefeU', oi\e de -waï^yc eigenfcbappen eenes menfchelikenlighaams,
ende der natuurelike Saaken , waar meede het gevoed werd ; niet

weeten

:

Ende derhalven foo blijkt ook klaarelik , dat wy tot heeden gec-
ne vafte ofte waare Uedu^n-konfi hebben, ende niet danloiïi raadr

felen ofte gisfingen van het gunt onfen lighaame voor- ofte naa-dee-
lig weefen fal» maken konnen. Endcichijnen de Egjptenaars voor
deefen tot meerdere kennifle der Philofophie, alsook d^r Medkine

^

dan wynu hebben, gekomsn te zijn. Gelijk St.supharm uit dee-
fen hoofde fegt: b „Ende Mofes wierd onderweefcn in alle wijs-

», heid der Eg^ptenaaren j ende was magtigin woorden ende werken.
Het welk eenen ydere vremd fal voor koomcn, indien wy be-

denken, dat de Pbaraoos in onfe Hetlige ende ook alle andere Schrift

ten, Kooningen der Egyptenaaren werden genaamd; ende het ons
onmoogelik dunkt j dat onder eene waare Koningltke Regeeringe, de
goede konden ende weetenfchappen tot foodaanige hoogte fou-
den ftijgenj ten zy wy ter verklaringe van dien feggen, dat Bgjp-
ten waarelik eene Vrye Republik was, waar in de Phar^os uit allen
gcflagtcn der Egjipteriaaren ^t'elkens vryelik mogten werden gekoo-
renj ende fydus Hoofden \mi dien geworden zijnde, des niettemin
neevwisalle andere Ingefectenen , den wetten ende der felvenjiraf^
jen onderworpen waren; Sulks haar van der Vrje Republike weegen
wierden toegevougd, om haar ferfoon op te paflen, geene KrifgsluidefS

ofte de Soonen van dien , maar alleen de Soonen der aanfienelikfte Pric'

fieren. En dat wijders de wetten aldaar foo naaw onderhouden wier-
den, dat die Republik^op de felvc wetten ^meet als fecven ende der-
tig honderd Jaaren foude hebben gellaan. c Ende leefen wy ook
in de Schriften, foo van Diodorus Stculm als van Ifocrates, d dat al-

le de Ingefectenen van ^gjfpten, van alle oude tijden af, door der
V V V Rc-

A Corpor/t Simplicisfma, hAHor.-;. t VidtDiod- Sictik^l. eav.ll.
d Oratio in tandem Bufiridit.
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Regeeringe waaren verdeeld in v^/.Sfiï4ffM, foodaanig» dat cenU
ge de Landen bebouwden, cen'\ge den Koophandel dreeven,cenigc hand'

werken maakten y ecnige ten Kr^ge befoldi^d waaren, ende anderen

den Godsdienjl moeftenwaarneemenj alle welke godsdienftige Men-
fchen ofte Priefters, uit de Heilige Inkomften in leedigheid ende

in alle fooberheid moeften leeven. Ende waaren onder decfe PriC'

fiers ook de Pinlofophen ende de Medicijm begrcepen.

Ende het hcilfaamllcn om alle konften ende weetenfchappen onder

haar ten hoogften trappe te brengen was, dat op lijf-llrafTe alle In-

gefeetenen ng moeften oeffenen in die ende gttnt andere kon-

ïten, als waar in haare Ouders ende Voor-ouders fig geocffend had-

den , ende waar by fy
opgebragt waaren. Ende oovermits die

Regeering feerveele honderden Jaaren bleef duuren, ende by ge-

volge alle de konften ende weetenfchappen , die onderwijlen uitgevon-

den ofte bedagt wierden, feekerlik van den Ouderen op haare K/«-

deren needer daalden : Soo wierd de wijsheid der Egyptenaaren foo

feer vermaard , dat alle leer-gierige rijke Mcnfchen , uit alle de om-
leggende Landen, ende in het byfonder uit Griekenland^ derwaarts

reisden , om in der Bgyptenaaren weetenfchappen ende konften on-

derrigt te werden. «<

Ende om nu wat naarder van het eigendlike voortperp onfer Fa-
BULEN ende de Medicijnen te fpreeken : foo dienen wy indagtig

te weefen , b dat in Egypten de Medicijns van den Sieken gants geen
loon trokken, maar ten kofte der Rcpublike onderhouden wier-

den: ende behoorden wy ook te weetcn, dat by den Egyptcnaaren

van ouds, ende daar na ook by den Grieken, de Heel-konjt, de Ge-

nees-konfly ende het toemaaken van alle hulpmiddelen j ten dien einde

dienende, wierden geoeftend ende gepleegd van cenen ende den

felvcn Menfche •, fulks een Chirurgijn was ook een Medicijn ende een

Apotheeker. c Ende waren de Egyptenaars door die langcuurigo Suc-

asfien ofcegeduurige ocfteningen ook foo hoog in der Medicijn konjie

geftecgen> dat fy de menfchelike Lighaamcn,orte de Sieken nooit

tragteden te helpen door eenige middeion die onfeeker waaren, of

fy den gebreekigen geene fchaade foudcn aanbrengen > maar cu-

reerden fy de fviven altijds door foodaanige middelen, welke als

vaft

a Vide Diod, Sicul. Antii]. lib.^. cap. 6, b Vide Dicd. Sic- Amij. lil. 2. cap. 5.

c Vide Opera li'ppocratis Cdft , GAleni^ C-c,
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vaft cndc fceker gaande in haare ouie Medicijn-houken aangefchrec-

ven waaren, ende buiten welken fyop lijf-ftraffe niet gaan mog-
ten : fulks die Medici nen a den gebreekigen ofte Steken foo veel heils

endc goeds deeden, als de gemcene bekende Spijfen gewoon zijn,

den gefonden Sterkte aan te brengen.

Ende heeft deeie l^^iheidin Egjpten gehuifd , foo lange dieVryc

Regeering heeft geduurd. AU wanneer Apüo gebooren in Dchs,

eene der Griekfe Eilanden, de Konften der Medkijne van den %p-
temren leerde, en die in GrickenUnd geoeffend hebbende, die ook daar

naa fijnen Soone Mfcnlapius oover gaf > welke desgelijks die konft

Jildaar lang geoeffend hebbende, fijnen Soone Jiippocrates Coiis ook

daar in onderwees, ende dat die boven fijne leeringen ende ocf-

feningen van fijnen Voor-onderen op hem gedaald, daar by vougde,

een kort begrijp uit alle de aanteekeningen der geenen, die vanee-

nige Quaalen ofte Siekten geneegen weefende, volgens de ge-

woonten dier lijden, neevcns de genees-middelcn van dien, voor

foo veelefy wiften, hadden in den Tempelen doen opfchrijven, in

feekere Berden^ welke aldaar ten nutte ende ter onderrigtinge al-

ler ïngefeetenen des Lan Js, in het oopenbaar opgehangen waren.

Welke oorfprongder Medicinen by den Egj/ptenaaren^cndt Suc-

cesfie in de felve konfte by den Grieken van Grooten-vaadere op Soone

ende Neeve, endeveele goede opmerkingen ende oeffeningen in

de Chirurgie, Medicine ^ ende Apothekarie , foo veel hebben vermoo-
gen,dat de felve Hippocrates in die konfte oover veele Landen ver-

maard wierdj ende in fijnen ouderdomme foodanige wijfe, door-

dringende, ende korte opmerkingen, de konft der Medicine aan-

gaande , heeft befchreeven -, dat dewijle alle de Schriften der Eg^p^

tife Priejleren , welke ons de waarhaftige konft der Medicine fouden
hebben konncn leeren, verduifterd ofte vernietigd zijn j de Schrif-

ten des opgemcldcn Hippocrates, welke ons niet dan eene feer ge-

ringüc fchets okc [chaduwe der konfte voordraagenjfeederd die tij-

den foo vermaard zi)n gebleeven, dat alle die Menfchen, welke
daar naa hebben gcfchecnen de felven te verftaan, voor vermaar-

de Leeraars ofte oelFcnaars der Mcdicijn-konfte zijn geagt gewor-
den.

Maar oovcrmits nog fhilofophie , nog Medicine , in den felven ge-
Vvv 2 flagtt

a Vide Diod. Sic. Ant$(i.lib,ZtCap. l* ifprxcipuglfocrat,irtl(tudemBuJiri4.
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flagte van Mcnfchen by den Grieken wierd, ende moede weiden

geoeftcnd; foo verviel de Pbilofophife kennis der Saakcn , ende by

gevolge ook des te meer die konil der Medicine allangs foo feer

,

dat omtrend (es honderd Jaarcn naa de tijden van Hippocratcs, de

Keifer Adriams op fijn dood-bedde uit riep: j^VeeleMeduijnmeeJlers

),hebben den Keifer gedood» Ende nogtans was omtrend die Kcnjle^

ende den Medicijn-meejleren ^ als toen nog dat voordeel te vinden,

dat fy fig gelijkelik in de Chirurgie^ Medicine , ende Apotbekarte, oef-

fenden. Gelijk dat uit de Schriften van Galenus, ende CelftUy de

eerfte omtrend vijftig, ende de tu^eede omtrend honderd Jaaren daar

naa fchrijvende, blijken kan. Efcer verdween die nuttigheid der

Medicijn-l^onjie met.^der tijd foo feer, ende verloor fy foo feer haare

agting 5 dat het onderden Romeinen eene eigendlike oeffening dcc

Slaaven wierd.

Sulksdaar, naar Wetten een Slaaf okc Slaavin^ oud 20. Jaaren

ofte daar boven » ende in geene Konfie ofte Ambagte geoeffend wee-
fende, op twintig goude Schellingen ofte Angelotten j ende eenc

gemeenc Kon^ ofte Ambagt weetende,^op dertig gcfchat wierd: foo

wierd een Slaaf oke Slavin ^ die Medicijn was, niet hooger dan op

fiftig Angelotten gefet. Ende was derhalven nog in den Jaare 554.

naa onfes Heeren Jefut Chrifius geboorte, de geheele Medicija-konjl

niet hooger geichat als op veertig goude Schellingen ofte Angelot^

ten. a

Ende oovei-mifs naa die tijden de Chirurgie, Medicine, ende het

toebereiden der Genees-middelen, naa eenige weinige Lecrjaaren , het

zy in de Ilooge Schooien, het zy in de Winkelen der Heelmeeficren^tndc

^eY Apothcek^ren ^ belleed te hebben, verfcheidcn Mcnfchen met

fuhliize magt , om die konden alleen ende met uirfluitingc aller

andere Ingefectcnen» re moogen oeffenen, mm bevooiei, ende

ook door verfc]>cidenen Mcivfchen, als foo velerlei Ambag-
ten, van welken fy voor den Gilden-r)ieefteren fh^AV prouf ode mee-

fter-ftuk hebben gedaan, zijn geocffend geworden: Soo zijn ook

die Konften waarclik geworden ten fpotte aller gefonde Menfchcn,

ende 7Jjn opgcmelde Medicijn-meefiers ^ Chirurgijns, ende Apothtekcrs,

eenigfins daar in den ^fgooden gelijk geworden, dat iy van ócn
onkondigften Menfchcn allernieeft gcagt ende ge*eerd werden,

ende
a Vid, Céd. lil;. 7. m, y.folidns-
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cndc dat fy wijders van andere wijfere MenfcheA , niet foo feet

uit eenig goed ooverleg ende Icraft van reeden , om op haar te

moogen betrouwen 5 maar uit groote nood ende vreefe der Sie-

ken ofte gebreekigen,«ï4«gf>'o«f^» cndit amgeheeden ^Jtvdewy ofmis-
fchien die haar meer als andere ervaarene Menfchen, fouden hel-

pen konnen : AJfoo die Sieken a door baare ellenden geperft wer-
dcnde, als dan feer ligt-geloóvig^ijn» ende beginnen te hoopen,
dat die Med'tc^n-meefters haar feekerlik Tullen konnen ende willen

helpen: Tonder dat die Steken als dan daar teegen bedenken , hoe
groot een quaad de onervaarene > lofTe ofte quaadwillige Medicijn-

meefters , den Sieken onweetende konnen > ende misTchien met voor-
dage Tullen willen doen. 6

Want hoewel de Chirurgie booven die andere m^^ dat voordeel
heeft , dat de Heelmeefters die quaalen voor hare oogen fien ; ende
ook geneefen konnen veele gebreeken , die waarelik met der tijd

door de Natuurelike kraften niet geneefen Touden werden ; als

weg te neemen het gunt aan den menfchelijken lighaame te veel is,

de ontplaatfte heden te herftellen , degehrook^ne beenderen aan een te

vougen, een break^oftc fchetirfel weeder in te brengen, ende met
h4nden in te houden» den Steen der Blaafe uit den lighaame te trek-

ken , vUefen van de Oogen te ligten , de Spaanfe pokken te geneeTen»

dé Kanker uitte Tnijden,ende door Vroed wij ven den Vrouwen in

het Kinder-baAren behulpfaam te zijn, als ook vetfle Vlces-wonden^ die

met der tijd door de 2>!atuure fouden geneefen, efter veel eer te
konnen heekn : Soo werden des niet te min die Heelmeejlen ofte
Operateurs y daar in feer mispreefen, dat fy door veelc qaade kpnfen

de gebreekigen fleependc houden, ende die niet eer geneefen,

dan naa dat fy die naar hun gelieven geplukt hebben. Ende is

dit het gebrek, dat de Grieken van ouds ons voorgedraagen heb-
ben in deeTer Fabule, alwaar de Arts ^ die de quaade oogen
ecner Vrouwe geneeTen Toude , haar Too lang flcepende houd 3

tot dat hy alle het huisraad uit den huiTc heeft weg gcdraagen.

Maar noopende de heedendaagfe Uedicinc ende Apotheeke^ (bois

men , voor foo veel die Konften aangaat 5 niet alleen van die beken-
de oude gronden der P/«/o/opfeif, Succcflien van ^f/I*(^ffn , endeby

Vvv 3 «en

a ^lupd ttiniK miftri volunt hoc factie credtint Senec. ücrcul. Tur.
l> S;e de spaanfe Droomen van Fr. de fluevedo.
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een vougingen der voorgemelde Konften vcrvremd ofte afgcwcc-

kenj maar heeft men teegen die goede gronden der Medicinen^

welke de Egj/ptenaren heilfaamelik hadden gelcgt, daar van ver-

fcheidene Gilden gemaakt, ende daar en booven in die kpnften het

gencefende a gefteld teegen het voedfeUt eeven of het niet bei-

den by een, gelijk van ouds by den Egjfptenaaren y wcefcn konde,

ende altijds byjeen te zijn behoorde, ende ook foude weefen» in-

dien die konft naar eenige feekere waare kennifle geoeffcnd wierd.

Sulks die Konftennu nergens in fchijnen re beftaan, dan in de

Sieken onnatuurelik te doen Kakkicn, ofte haar de bloed-aadcren te

doen oopcnen,ende te doenfu^eeten ofte braaken-, ofwel door jl^up-

kruid te doen ruften: hoewel alle die middelen feekerlik des Sie-

ken kraften verminderen fuUen, ende de Medicm foo wel als de Apo-

theeyrs , onfceker zijn, of de Sieke daur naa des te beeter vaaren lal.

tioewel de allcr-onweetenfte , ende onervaarenlle Medtcfjm des

niet te min by den Steken gemeenelik feer onbefchaamd fwetfcn,

dat men gelijk in het fpringen,wat afteren «if moet gaan, om daar

naa des te verder te fpringen : dat is dat fy den Steken wat k^afteloo-

[er moeten maakcn, om hem daar na des temeer izflerken. Ende
dum'd gemeenelik dat fwetfen foo lange, tot dit die fieke Menfch
door geiuk^oke. kraften fijner Natuure geneefd. Als wanneer die

Swetfers haare konft ende befteede Medicamenten ten hoogften roe-

men, fonder die gefondheid aan der Nature, Gode ofte den üeiligen

toe te ichrijven. Ende als de Steken koomen te fterven , foo be-

kennen die Swetfen nooit haarc onkondc, maar wel, dat doorge-

breeke der Natuure de Medicamenten niet hebben konnen wer-

ken, ende dat alle konji op houd, wanneer d€ Dood daar nitede ge-

inengd a. c Sulks fy als dan flillekens doorgaan , ende niet eer van

haar Loon fpreeken, dan als de meefte droufheid ofte row oo-

ver het affterven gefleeten is.

Waar uit ook ontftaan is > dat de wijfte der Medicijmmecftcrcn

haare ftadien op de Akadem'ten ofte haare Leer-jaaren in eene .Apotheke

volbragt hebbende , cndeomtrend Sïeken komende, nergens meer
voor bekommerd zijn 5 dan onfeeker weefendc, of fy hem volgens

de regulen der konfte ook baaton fullen, ende of fy ookwaarelik

door

a MeJióamentian. b JlifnentuW' c ^i4 antr$vim mortis non ejl UedicM»

men in hortis-
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door defelve eenige Sieken geneefen konnen', die met der tijd niet

door de kraften der Natuure geneefen foudens uit die oorfaaken,

haaren Siekfn feer voorfigtiglik voorfchrijvcn > ietwcsj het gunt,
indien niet baat^ ook feekerlik niet fchaaden Cul ', omfoo doende tijd

te winnen, ende met een goed gewillè den Sieken aan Goode, en-

de den tijde oover te geeven. Daar in teegendeel de onweetenfie

ende de aüerlofte Medicijn-tneefien ^ de gemeene r^^w/^w der konfte,

welke fy op de Akademien uit de leflên der VrofeJJoren^ ofte uit ee-

nige by haar geagte Bouken geleerd hebben , fonder omfien in

volgen 5 <t fchoon genoomen veele volgens die Regulen gecureerd
werdende, alleen daar van^ijn komen te fierven, ofwel die fel-

ve Medicijns neemen den Sieken ende des felfs ftand weinig in ag-
tinge, ende bekommeren fig foo weinig oover eene goede cure

des Sieken; om dat fy weeten, hem niet te konnen helpen, dat

fy uit den Siek-huife gaande, fomtijds wel om haarc liijien anders
fins te voldoen j het zy onder een glaasken Wijn, ofte het Verkeer-
berd, het wel bedenken der Stekten, ende het toemaken der Me-
dicamenten verfuimen, ende die aan anderen, ja üzn Jongeren bevee-
len , ende niet jeegenflaande de quade werkingen van dien, haare
medicamenten prijfen» ende den Stelden altijds goeden moed geeven,
wat hem ook in der fiekte mooge oover koomen.
Ecven gelijk de Uedicijn onfer F a b u l e den Sieken door lijnen

Jongen Opium, in fteedc van Apium in gegeeven hebbende, des
niet te min dis toerkïnge prijft, ende ook niet jeegenflaande het
oovermaatig [weeten , de heeving^ groote hitte, daar naa groote toc-
vlocjiiig van waater in den Euike, dat alle quaade uitwerkingen
fijner quaade Medicamenten waren , de felve Medicamenten nogtans
feer prijft, ende den Sieken wel docd hoopen : Soo fietmen ook
heeden, dat onfe Medicijns^ hoe feer fy ook hebben misgetaft, en-
de denSic'ken vcrfwakt, fy nooit bekennen, gedwaald te hebben,
ofte fig feiven van het befwaaren ofte flervcn des Sieken, den
fchuld geeven , maar of wel de nature , b ende dat daar de dood
mcede gemengd was, of wel den ooverleeden fclfs befchuldigen.
Eeven gelijk de Medicin onfer Fabule weet te feggen, dat de
ooverleeden niet geflorven foude zijn , indien hy C/i/ïmrw gebruikt,
ende fig van wijn te drinken onthouden haddc.

Ende
a CuremwagTum fecundum tnethodum Galeni, i;;moriatm in wmineDmmi,
b Contra vim mortt! nou cfl nitdicamen in hriis»
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• Ende is^hèt niet min bekend, dat of fchoon een ervaaren en voor-

figtig Arts voor den 5/^;!^ eenetaamvlik goede Artfenie den Apothu^

kere mogtc voorgefchreeven hebben > dat des niet te rain die ofte

fijn knegtf volgens de oude Regulen der Apetheekij ofte ook uic

eigen-baat t naar inhoud des Spreekwoords:

Eens Apotheekers Knegt wanneer h/ aardig is
,

Maakt dat fijns Ueefiers Deut een Schelling waardig it.

4 Met dit voor dat te neemen , ende eene geheele andere werking

dan de -4rfi vervvagt had, te veroorfaakenj ende hem daar door

ten fchande te brengen , gelijk het voorwaar blijkt uic deefe Fa-
BUi.EN ende oude Spreekwoorden ^ dat die Medicijns ook al in de

oude tijden feer veragt zijn geweeft, naamentlik,

b De jonge Medicins maaken vette Kerkhooven.

De Medicins tnoogen de Menfiben firaffeloos dooden^ &Cf

Ende fouden wy duifend Vertellingen van der felven veragtin-

ge nu voordraagen konnen , indien onfe F a b u l e n het felven

niet feer aardig gedaan hadden, efter fullen wy ons niet weedcr-
houden, nog vier van dien voor te draagen.

Namentlik een Beeldbouwer, die niet feer gelukkig in fijne konft

was , fcheide uit dat Avibagt, ende begaf fig tot het Ambagt ofte

de Studie der Uedicine-, naa welke hy ook om fijne Ichoone fra.it

ende feedigbcid, grooten toeloop kreeg, enJe vermaard wierj : f

Sulkseen fijner Vrienden hem vroeg, hoe 't moogeiik waare,dat

hy in de Beeld houwerie in veele Jaaren foo weinig, ende in dekon-
fte der Mediciue binnen korte Jaaren foo veel toegenoom en had ?

Waar op hy kortelik antvvoorde : ,, Ik ben in de eene konfte niet

„meer als in de andere ervaaren-, maar dat onderfcheidis daar in,

„dat de misfiaagen, die ik aan de Beelden te bouwen begaan hebbe,ge-

9,duurig voor aller Menfchen oogen ftaan, ende my ook van de
„alletbotfte Menfchen aangeweefen werden: daar in tcegendccl

a^zWc misflaagen, die ik in der Medicine bcgaa, met, in fteedevan

„de Sieken gefond te maaken,die te doen llervenj aanftondsmec

»,den dooden begraaven werden.

Een Sieken ongeneegen weelende, eencs Medicins furgeeienie

drank

a ^id pro (jm. b 'Mtdicü impun; occidere lUt , tncdici quot terra viedim

cortim enares te^it. c Vii* Hi^pocrat. de Mcdico»
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drank in tencemen,ende niet dervende den Medicijn teegen fpree-
ken, goot die in ü'penftoele. De Medicijn des avonds weeder komen-
de, om te verneemen hoe die purgatie gewrogt had, feide hem de
Sieke jdzt fy hem niet qualik bekomen was, waarop de Medicin den
vermeinden afgang bellende» die ooperaatie feer prees, en feide, dat
de Sieke wifTelik {oude zijn geftorven, indien hy die quade humetu
ven in fijnen lighaame hadde behouden. Waar op cindelik de Sieke

uitberlte in deefe woorden: ,,Hecr Docior^ dat heb ik ook geloofd,

„ende daarom heb ik het niet willen inneemen. Sulks hy van al-

len feer befpot wierd. a

Van Zandavil^keï vermaard Medicus te Granada in Hifpanien, werd
verhaald , dat hy by den Sieken zijnde, fig in alles droug geli,k een
gemeen M^^/<:«;, behalven dat hy fijne recepten nooit ten huife des
Sieken, maar des fijnen fchreef, naar dat de Goddelike Voorfienigheid

fijn /of ftierde, welk hy liet vallen op/w^fr/« Siekten, die in Hifpa.

nien meefl heerflen. Ende dus door het lot de Siekte uitgevonden
hebbende, trok hy ook by lootingetuii fesderlei medicamenten, wel-

ke hy voor ydere Siekte had befchooren, eene daar het lot opviel.

Sulks van hem eenige remedie voor een Vrow-menfch', wien een
Vis-graM in der keele was blijven rteeken, begeerd werdendej foo

ordonneerde hy naar fijne wijfe by Looiinge daar teegen, eene K/j'-

fierie. Ende alfoo die door onvoorfigtigheid des Apotheekers, ende
ten deelc ook door eene al te haaftige beweeginge des Vrouw-
mcnfch , op eene verkeerde fteedegefet wierd , en mitsdien in der L^f'
moedere foo eene groote ontfteltenifle ende braakjnge veroorfaakte

,

dat daar door de Vis-graat uit der keele geworpen wierd : foo wierd
Zandavil ook veel meer als ooit, oover fijne wondcrlike curen en-

de gelukkige geneefingen vermaard, b

Als de Schotfe Jacob door Koninginne litfabeths ooverlijden was
geworden Koning van Engeland, foo vond hy goed de T^'etten te-

gen de ^Qoms-gefmden rccufanten in voortijden gemaakt, ook te doen
duiden op de Ptiritainen, ende in alle Parocbien daar foodanigc Nöw-

conformijle Predikanten waaren, die fig daar naa niet vougen wil-

den, anderen te rtellen. Sulks foodaanig een Predikant hebbende
geprcedikt, dat indien de hijjchop hem affettede, het veclen Paro-

chianen haar leevenfoude koften, foo wierd hy als een oproerige be-

X X X fchul-

« Sie la Tlorejia Efpanola- b Sie Dialogot Apacii>les,
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fchulJigdj en verantwoorde hy flg in v(>Igcnder wijfc : ,jOvcrmitsi*c

„gccnc middelen hcbbe, om Tonder de Inkomjien mï]ncï ?afoite mee

5, mijnen Wijve en Kinderen te leven, en ik eenige kenniflc der Medicinc

,, hebbeifofalikmy in fo eenen gevalle tot Doclor Medicus doenpro-
>, moveeren : en alfoo de Parochianen my feer beminnen» foo ver-

„feekcre ik my, dut fy my meeft alle tot haren Medicijn Tullen ge-

„ bruiken i ende, want ik mijne onkonde weet, Too Tai ik in die

„ konfie tot die vcreille kcnnifle niet konncn gcraakcn , dan door

5, dedrouve ervaarendheid j die waarclik veelen Parochianen het lee-

>, ven koften Tal. Naar welke vcrontTchuldiging die Predikant ook
Vijf geTprooken wierd, ende om een grooter quaad, dat uit fijne

onkonde in de konfte der Medicine Toude onftaan, voor te koomen,
in fijne Bedieninge bleef.

Weshalven onTe F a b u l e n Teer wel Iceren, dat de feekere konfl

der Medicine nu onbekend, ende veranderd is in een Ambagt om Tig

te verrijken? a dat gegrond is op veele ydele gisfm^en: van wel-
ken geenedoor eenen goeden Uedicijn-me'eflere behoorde te werden
gebruikt omtrend Sieken, die haar leeven in fijne handen ftellen»

wanneer by mislukken der gewaande remedien ofte hulp-middelen,

de Sieken ftaat beTchaadigd te werden. Als ook decTe F a u u l e n
ons leeren, dat de onweetenfte ende flouifte fwetfers in der Medici^

ncy het teegendeel gemecnelik doen, ende daar door ten allen tij-

den van de wijTere MenTchen afterhaald ende bcfpot zijn gewor-
den.

a Dat Galenus opts dat luftinUnus hnorsf^

De
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'De geleegendheid maakt eenen Dief.

Sua. confervoj'ejprtvatie domus Je ahents
certa.re rejia, laus . c.Ta^ür.

82, De Diefcnde fijne Moeder,

J^ En jong Kpaapjen ter Schoole gaande , fag dat fijne
*—

^ meede-leerlingen hunne Bouken niet wel bewaarden ;

ende maakte die geleegendheid, dat hy van tijde een tij-

de de felve nam, ende fijner Moedere ten hiiife bragt:

welke j in plaatfe van hem daar oover te beftrafFen , des

weegens blijde was, endede felve Bouken ten gelde maak-
te. Sulks die Soouy fonder dat fijne Ouders hem midde-
ler-wijle een Amuagt leerden , om daar meede den kofi:

te winnen, met der tijdgroocer werdende, ook grootc-

X X X z re
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re D'ief-Jlaüen beging j ende daar aan foo feer gewende

,

dat hy eenmaal huis-braak gedaan hebbende ,ende inden
huife nietwes te fteelen vindende, dan eencn Haan t Vie-

ver, dan fonder profijt daar uit te fcheiden, den Haan
met fig nam. We\ke Haan als erbarmclik voor fijnleeven

gebeeden had, feggendc, dat hy niemannefchadelikjcnde

in teegendeele de Menfchen door fijn gekraai ren hunnen
pHgten opwekte, ten antwoordc kreeg ; Om dat gy door

u gekraai de Menfchen opwekt, ende bequaam maakt om
my het Jf/eekn te beletten , foo wil ik u des te eerder doo-

den
Daarnaa gebeurde, dat deeCe Dief eenes rijken Mans

huis beftcelen willende, ende getragt hebbende den waa-
kenden Hond om te koopen , met hem Lrood te geeven ,

daar op intrad; ende des niet te min van den felven HjIl-

de fwaarelik gebeeten wierd : foo dat hy om niet gevangen

te werden, haaftig door ging; ende daar naa fijnen ^Vlak-

ker raad voor fijner quetfure vroeg, die liem x.eï\ wiffen

raade gaf, een ftuk broods om het bloed in ce drinken,

op den woüde ce leggen , ende dat als dan den Hond. ,

van wien hy gebeeten was, ten ccrcn te gcevcn-, met
verfeekeringe, dat als dan degeneefing fijner quetfure feer

haaft volgen foude. Waar op die jD.ry^ antwoorde : De-
wijl ik van dien Honde gebeeten ben geworden, wanneer
ik hem om andere reedenen hebbe brood gcgeeven : foo

behoorden waarelik alle de Honden dcefer ^teede my te

bijten > indien ik deefen Honde brood gaave, om dat hy
my gebeeten heeft.

De Dief eindelik van dien Wonde gencefen weefen-

de, foo maakte hy gefelfchap met ccncn Moordenacire

,

ende naamen fygciamcnrUk voor, eenes feer rijken Boers

huis niet alleen te beftcelen , maar hem ende fijai (^cjm te

dooden,
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dooden,alsook des felfs Fee uit derftalle weg te drijven;

alwaar fy des nagts, terwijle alle het Gefin fliep, ingebro-

ken zijnde, oneens wierden, wat ïy ^^^^ te beginnen
hadden De Aioordenaar kidQ , dat fy aanftonds allen den
jlaapendm moeflen den hals af fnijden ,om alsdan op haar
gemak alles te kennen doorfnufFelen, wegdragen ende weg
drijven. Y)Q.Dief vaardiger totjleeieriy als tot moorden wee-
fende, fcide daar tegen,^dat indien fy miften eenige van dieft

te doodcn , dat hy krijten foude, en fy als dan aanftonds fon-

dcreenigen beuit (ouden moeten vlugten : en dat het oor-

ver fulks in allen gevalle beeter was, het 'l'ee ftillekens uit

der Stalle te drijven : en in gevalle van mislukken hunnes
aanflags, om het gefin te dooden, ten minftenindernagC
meteenige Beuite door te gaan- Waar op de Moordenaar
feidej Door het ki'e uit der Stalle te drijven, fulleneeni-

gen van \\tz gefin door het ongewoon geloei ofte geblaat

ende geknor des Vees feckcrlik wakker, endewy gevan-
gen worden; fulks dat de argfte raad is, die wy fouden
konnen bedenken. Ik houde des niet te min mijnen raad
voor de beften, feide de Dief, Ende onder decCcT-jii/l

wierden alle die van den Gefinne wakker, fprongen op,
greepen deefe tsNQQfche^mcn^ ende leeverden die aan den
Gtregte j van wien /y beiden veroordeeld wierden oover

haare hui^Oraak^tndo. vcorgenoome moordt re moeren fter-

ven, Ende ter plaatfe daar het behoord, ten felvcn ein-

de geleid werdende, fag de -Dtff fijne Mo der weencn ,.

ende krijten oovcr fijn oi^geluk : wcshalven hy den
Hendel bad , fijne Moeder te moogen kuffèn ; Het
welk als hem toegelaaten was, foö beet hy haar, on-
der het voorwenden van dien , de neufe af. Ende al-

füo hy van allen den iJmjlanderch des weegen , als oover
de uittcrfte Goddeloosheid in der uure des doods gepleegd,

X X X 3 wierd
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wierd befchuldigd •, foo antwoorde hydaar op: Hetisbil-

lik dat ly , die meer fchuld heeft als ik, die ftraffe draa-

gc , ende ik my van haar wreeke. Want indien fy , toen

ik een kind was, ende haar de geftoole Boukjem mijner

meede Schoolieren bragt, my hadbeftraft,in plaatfevan

mydaar toe aan te moedigen, ende mijne Heeliier te zijn ,

als ook, indien fy mycen Ambagt had doen leere'n : ik (ou-

de nooic die groote Schelmftukken hebben bedreeven, om
welke ik nu lijden moet.

Uitlegging der Woorden

Is hier onmodig , alfoo alle Woorden 'm den eigendltjken

Sinne gefprooken ^ijn, gelijk men dat in de Apolo-

gen der M'enfchen , ende niet in de F a b u l e n der

Vieren te doen^ gel^oon is,

HOewel waarhaftig is , dat de goddelijke Vlato , die omtren

J

vier honderd Jaaren voor de geboorte onfes Heeren JefusCbrt-

flus heeft geleefd , als ook de ongemeen wijfe ende kloukniocdi-

ge Ihomas Morus 'm onfe laatft voorgaande Ecwcjmetfeer veelc ree-

denen in haare Schriften a bewceren, dat in eene wel-gellelJe

Republike alle goederen foodaanig gemeen behoorden te wecfen ,

dat de woorden van Mijn ende Dijn aldaar nooit wierden gehoord:

als zijnde de felven de waarhaftige oorfaaken aller twirten, rtrij-

den ende fchelmftukken, onder den gemeenen Mcnfchen : Soo is

des niet te min het felven in't geheel foo vremd van der menfche-

liker aard geoordeeld te wecfen, dat onics wectens tot hecdcn

toe, cp den gantfcn Aardboodeme niet eene Republik, welke

naareenigc Wetten ofte Gewoonten geregeerd wicrd, ofte werd,

gevonden is^ waar in door den Ingcfeetencn met cenigj Wet-
ten ofte Gewoonten, de gemeenfcliap aller goederen ingevoerd,

ende het Mijn ende Dijn verboodenfoude zijngeweeftj ofte nog zy,

Ende
a riato de B^epibl. lib.^.cr'S' ^uto^ia hUri,
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Endealfoowy daar en boven moeten ooverdenken, dat wy uit der

aard nienfchen, ende niet dan by toevaüe leeden eener Maatfcbappie

ofte Republtke zijn; fulks wy ook eer goederen fouden hebben,
eer de u^et foude konnen de felve gemeen maken ; foo is niet wel
te begrijpen, dat de naarftige en rpaarfaame fouden konnen werden
bewoogen haaren eigen rijkdom , met de arrcmocde der Icuje cndc
quiftige Mcnfchcn vrywiliig gemeen te maken. Ende daarom foo

konnen wy feer ligt de reeden begrijpen, waai-om die gedagten
van gemeenfcbappe dWcr goederen , foodaanig ydel zijn gebleeven, dat

fy geenen grond ter wecreld , dan in de Herjfencn ecniger Menfchcn
hebben gekrecgen. b Daar in teegendeel het Kegt van Mijn ende
JD^f'w, onder den Menfchen niet alleen oover den gantfcn Aardboo-
dem is doorgedrongen j maar liet verkrijgen ende behouden van

den Eigendom der Goederen by den felven, neevcns het behouden
van een yderslijfen leven, gclegt werd tot een grondjlag aller Publike
Regeeringen, het zy daar in een , meer, ofte aüe Ingcfceten, ofte

Ingefeetenen der Landen ofte SteedenJiet beftier hebben. En is daar

en boven ook waarhafcig, dat alle by een wooningen , en onderlinge

handelingen der Menfchen, op het Regtvan Myn ende Dijn ruften.

Gelijk de Reeden ende Billikhcid, anders fms gefegt het Na.
tüurelik Regt, alsook de daar meede oover een koomende eerfte

Rcgulen der Roomfe Regten ons leeren: >, Dat wy eenen ydere het
„fijnen laaren, ende geeven moeten. Gelijk de felven daar en
boven ook voorfchrijvcn, hoe, ende op hoe veelerlei wijfe, vol-

gens Reeden ende Eillikheidy ^ ietwesdat icmanneofte niemanne toe-

komt, als eigen verkrcegen ende behouden, ofte verlooren wer-
den kan. b

Ende of wel in de Republike van Lacedemonien , een ydcr mogt
weg draagcn ende behouden alle het gunt een ander verfuimde
weltebevvaaren; ende ofwel daar enlïoven het in die Republike
der Egjptenaaren cenen ydere vry Hond, fijne naam den Vnejkren aan
te geeven , om als dan eenen andere te moog^Mi ontdraigcn , en-
de tot den Pricfteren te brengen » alle het gunt de Eigenaars verluimd
hadden wel te bcvv-aaren: ende d;it als dan ook de Pnejlas d'^n Eu
genaaren het ontdraagcn vvccder beitelden » met laft, den Dieve het

vierde

a Traj. Boccal. am. i. Ragg. 77. b I. dchijl. is lur. §. 3. de rer. Duif.
t't. de Acq. rer. Dom. ff. t, f.
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vierde deel der waardie van dien , naar fchattinge der Pr'tejlereny aan te

tellen : a So ftrekten efcer defe ordrcn , niet onn den Ingcfcetenen het

Regt van Eigendom teontneemenjinaar wel omhair op te wekken,

ten einde fy den Eigendom harer goederen forgvuldiglik bewaar-

den. Endeinfonderheidftrektcde ordre der Egj/ptenaaren^ ten einde

de Eigenaars min fchade leeden» en dat de Dieven fouden in mindere ge-

vaare zijn, van haar Iceven te verlieren,enom haardaaren teegen

van hare geftoolene Goederen beiden meer profijts te doen trek-

ken: dan de Eigenaars ende de Dieven nu doen, in die Landen, zU

waar foodaanigfteelen, allen Menfchen op ftraffe der Galge vcr-

booden is.

De Eigendom der Goederen onderden Menfchen aldus weefende

vaftgefteldjfoo behoorde ook eenyder weltekonr^cnficn, dat alle

Menfchen, die het daar op toe leggen, om haren meedclngefecte-

nen,het zy door bedrog, het zy door geweld, hare Goederen te ontnee-

men j daar mede warelik alle de gronden der by een wconingen en on-

derlinge handelingen der Inge^eetenen, ^\s ook der Publike Hegeermge

cenes Lands > voor foo veel in haar is , tragten om verre te wer-

pen: ende datfy derhalven als oopenbare Vyanden aller Menfchen,

cover allen vervolgd, ende na.irgeleegendhcid van Saaken, ande-

ren ten fpiegele,op dat die Schelmlhikken niet meer gcfchieden,

oopenbaarelik behoorden te werden gcftraft.

Ende is dit ftraffen dei- Dieven ende Koovercn des te noodwcndi-

ger, om dat alle Menfchen met die voor- oordeelen 'ende geneegen J-

hecden gebooren zijn, om fig te willen eigenen, alle het gunt fy

fien ende haar behaagd 5
gelijk wy fulks daageliks aan onfe Kinde-

ven flen: en wyook ondervinden, dat die genccgcndhecdcn blij-

ven by alle voltpaffem behouftige Menfchen , die door geene goe-

de opvoedingc haare voor-oordeelen gebeeterd hebben j enjein-

fonderheid fien wy het felvcn , als haare Oiulers naa-laatig zi;n ge-

weeft ï haar eenige goede Konpn ofte Ambagten te leeren, cm Jaar

meede den koft te winnen.

Want als dan (Ï\q aangehoo^ene geneegendhcid , behoufti^hcid

,

ende haare afkeerigheid van arbeiden ende forgcn, haar gaande

maakt, om aller anderen Menfchen goederen ilg te eigenen. En-

de indien het haar in haare Jongheid gelukt , haaf onderhoud
door

a Viod^ Sic. Arniq. Ub> Z'Cap-i-
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door pelen te vinden, fop foet het felven foo feer aan, a dat

fy feer felden eenig ander geoorlofd middel om te Iceven dcnkea
te gebruiken, ende nog min die in het werk ftellen, ten deelc»

om dat fy verfuimd hebben, figtot eenige nutte beeligheid ofte

handwerk bcquaam te maaken, cnde tendeeleom dat degeu^ooH^

te van Steelen foo fvvarehk af te leggen is j dat daar uit het gemeen
Spreekwoord is ontdaan, ons leerende, dat men eene gevi-'oonte

van Tuiffcn» Vlouken, Beedelcn , ofte Steelen, niet ontleeren

kan. t Waarom Cy in het Steelen voortgaande, volgens den aard

der Menfchen, van tijden ten tijden ftouter werden , endeallangs

grootere Schelmftukken onderneemen: naamelik beginnende eerfl

met geringe, ende daar naamet grootere ofte koilelikere dingen

te ontdraagen , wanneer die niet wel opgellooten ofte bewaard

Ende oovermits die Dieven, door haar ooverdaadig ende quiftig

lecven> feer veel tot haar onderhoud noodig hebben, ende fyop
een ander Mms verfuim , om des felfs onfeekerheid j niet wel
ftaat maaken konnenj Soo blijven Cy daar niet by, maar doed ha-

re Bchouftighcid haar gemeciïeHk vervallen tot den tiveeden trap ;

naamentlik niet alleen dou- behendigheid ende bedrog een ander Mans
goed te ontdraagen j maar ook door geweld in Huifen , Kiften en-
de Kafl'en te breeken j ofte oopenbaarelik op 's Hceren weegen de
Menfchen te bcrooven. Ende in gevalle de felven daar omtrend
cenigen teegenftAnu vinden ofte vreefen te fuUen ontmoeten , en-

de door die van den Huife gevangen te fullen werden : foo tree-

den fy gemeenelik tot den derden trap, dat is, die Menfchen te

•vermoorden i om der felven goederen veilig te k'onnen wegdraagen.
Gelijk deefe aard ende loop der Menfchen aldus in onfe Fabu-
L E N werd vQorgcdraagen.

Enishctaanmcrkens waardig» dat om foodanige Dieyerien voor te

komen , in de Rcpublike van Egjfpten alle Ingefeetenen , die van het

Udndwerki gejlagt waren, met der dood geftraft wierden j wanneer fy

tot bequame Jaarcn gekomen zi)nde , geen Ambagt kenden , ende
fig daar meede geneerden. Gelijk meede die van Athetnen in ha-

Yyy re

a Quaihabeat Venerei aliend pecunia mfcfs, luven. Sat. 15.

b Ld (ojlttmbrê de fogar, jurar Bnvarjf rtbares dma êdtfithm.
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re Wetten nlleti Ouderen gebieden, haaren Kinderen cenigc Koti'

jtm ofte Hmdmrksn te keren, of dat de Kinders by gcbrecke van

dien, ongehouden zijn, haarc Ouders, tot arremoede vervallen-

de, die re voeden. <«

Ende is het magfchien door gebreeke van goede Wetten ont-

ftan, dat van ouds de Volkeren van Ltdien^ als ook die van Arga

vermaard zijn geweeft, meer als eenige andere Gr'tekfe Volkei-en,

toifteelen gencegcn re zijn. Eeven gelijk men het fciven nu fegt

van den Guafconjen in Vrmkrijki ende van den EngeUnderen : fulks

men in rr^M^^Cbedcktelik feggen willende, hy befleeld my, ge-

woon istcfcggen.fc hy handeld met my als een Gafcon. Endewy
ook in onfcr" Faalc feggen voor een Spreekwoord :

Een Engelsman is een goed Man,

Hj/ fieeld met meer als h) draagen k^.

Het en zy tften fegge, dat die geneegendheid der Volkeren om
tefteelen.) uit hare quiftige ende te gelijk leuje aard, of eigendlik

uit den Liind- aard ontftaan is,ende ontftaat. Gelijk men van ouds

de Cretenfen Loogenaars, andere warme Volkeren Geil ofte Luxurieus,

ende de Duitfers , Dronk^arts feide te zijn.

Dit alles waarhaftig zijnde , foo konnen wy uit onfe F a b u-

LEN Ook fcer welkeren, de waarheid onfer Reedenkaavelingen»

naamentlik, dat onfe E sop is e Dief alKings (louter geworden
zijnde, eindelik gevangen, ende met fecr groote reedenen ter

Galgc geleid werd: als ook hier uit blijkt, dat hymct gecnc min-

dere reeden fijner Moedere dcneufeofrehet oor af bijt, om dutfy

hem in fijne jonge Jaaren het Steelen haddeaangeraaden, in plaatfe

van hem te beflraffen ende een goed Ambagt te keren.

Maar het is in allen gevalle cene feer vreemde Saak> dat het

Steelen, Rooven, ende Moorden, 'm Ijfondere gemecne Menfchcn foo

llrengelik geftrafc werdendcj des niet te min in Koningen, Vorficn,

ende Republiken, wanneer fy gchecle landen crde Steeden bcdeckn
Cnde herooven, als ook de Ingefeetenen van dien, vermoorden, de

Vrou-

3 D/W. Sic. lil. 2. Atitiq. cap. 3. CS^ S. Pet.L .L.^ttic- lib.l.tit. 4.

b 11 tne Gafcone. c Sua CoT.favarc piva^ domus de alier.is ceiure

Kegia Lam- C. TaciP^
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Vrouwen yerkraften, jaa de Landen verwoeften, ende foo Dorpen

als Steeden verbranden j foo feer werden gepreefcn > als of fy cgtoo-

te ende loffelijke Helderiftuk^n hadden bedreeven.

Ende is infonderheid verwondercns waardig, dat daar en boo-
ven alle» die gtme Uoovelingen ende Krijgs-Bevdbebbers , welke all,e

die Scbelmjiuk^ft aangeraaden ofte uitgevoerd hebben, ende die

desweegen wel dubbeld verdienen» haar «<?«; en heide hare oorenic

verliefen : des niet te min ten Heemele verheeven werden : Het en zy

onsjvoor eene genougfame reden, het volgende Veeysjen ftrekke:

3es Weerelds Uop en loony dat is een DipelUm4uk^,

Soo't y^ellttkt, 't is Romeins, fto metseen Schellems-ftuk. •

Ende dat by gevolge geene menfchelilce werken in fig felven goed

ofte quaad voor af lonnen werden gefegt te fullen weefen, maar
dat alleen eene gelukkige ofte ongelul?.kige uitkomji, die benaa-

mingen van ^öf<i ofte quaad te zijn veroorzaakt qi;^e r^gt-yaardigxi

ofte verdoemd. Het welk verr« zy. a

Eeven gelijk de Koning Alexander den See-roover D^^^mtt;, met
der dood gedreigd hebbende, vroug, wie hem foo koen had ge-
maakt j lijne Onderdaanen op See te beuoven , ende tenantwoor-
de kreeg: Nu ik met niet meer dan met drie ofte vier Galeyen,
die ik van mijnen Vaadere ge-erfd hebbe, op See roof, endevan
u gevangen ben geworden, foo werdcik alseen See-roover ter dood
verweelen: maar als gy met eengeheel R^ikj welk gy van uwen
Vaadere hebt ge-erfd^ ende met geheele -Stfc^fp^-v/öof^w , als ook
Ueir-leegers van veertig duifend Mannen, foo ter See als ten Lan-
de, alle uwe Nabuuren beroofd, der felven Landen in-neemdt
ende alle de Inwooners van dien, welke als loffelijke Beminners
hunnes Vaaderlands u teegenflaan, doed vermoorden; foo derfd

gy daar oover feege-praalen, ende werd gy eevenwel de loffelij-

ke ende grootc Alexander genaamd. Maar kond gy in uwen ^r-

moedewindcny ende met der waarheid fcggen, dat ik met de eigcn-

fte daadcn ecnen Strop om den halfe, ende gy eene goud e Kroone

•verdiend hebbe pi» Ik verfcekere my van neen, ende dat alle het

Yyy 2 gunt

a CdTtat fuceerfiSur opto ^uif^mt al eytMuJa^a notantla futet.
b luvtnal. Sa(» 13.
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gunt gy in u fdven piijft ofte laakt > ook of het u licfofte Icctzy,

in my moet prijfen ofte laaken.

Endeof wel de fccr vermaarde Marcus Cato ten tijden derRoom-
fe Eepublike plagt te Teggen: a „Dat alle Koningen ofte Een-hoofdige

yy Regeerders, IT'olven ende verbindende Beeflen waaren: Soofeide nog-
tans de Brit Galgactu ten tijde des Keifers Domitianiu, met geenc
mindere waarheid van den Romeinen in het ^fWffw, het volgende:

5, Te vergeefs tragten wy door gediend- ende feedigheid ,deHo-
5, vardie der Romeinen te ontwijken. Die Plonderaars \an den Aard-

5, boodeme, doorfnuffelen nu de Seen, om meer Landen te ver-

5, woeften. Ende zijn by den Ryk^en foo Geld- als by den Armen Heers-

frgitgy geheel Oojlen ende JVefien kan haar met verfaadigen. Sy fee-

len, rooven ende moorden, onder valfe Dek-mantelsj noemende die

verwoefte , Bevreedigde Landen , 6cc. b Ende of wel de wijfte Mea-
Ichen dus van beiden naar waarheid hebben geoordeeld j foo fien

wy des niet te min, dat de meefte ende onkondige Menfchen, foo

wel die blonderende ende moordende Republike, als die alles vernie-

lende Roomfe Keifers, ten Heemele verheffen > ende als feerlofwaarr

dige Helden nog heeden ten daage prijfen.

Van welk onderfcheid>jaa teegen-een-ftri;digheid van oordee-
len der domme Menfchen oover de felve Saakcn j wy geene ree-

denen konnen vinden, dan deefc» dat alle Koningen ^ Vorjien ende
Regeerders der Republiken meer haare eigene grootheid ende voor-

deden , dan der gemeene Onderdaanen ende Ingcfectencn be-
minnen; ende dat infonderheid die Hoovelingen ende Kri gslui-

den, als ook booven allen de Hoofden ofte Bevel-hebbers van
dien, haare grootheid, hoogheid, ende voordeden niet konnen
verkrijgen, ende behouden; dan mee alle opgemelde verfoejeli-

ke Saakcn aan re raaden , ende uit te rcgttn. Ende dat fig by
den felven altijds vougen de Ho$ffe Vriefiers ende Hooffe ?red'\in-

ten, om alles te looven ende te prijfen, wat de Koningen, Verjlcn,

ofte andere Grootfte Regenten der Republiken docnj ende fprec-

ken fy dus op hoope, dat fy daar door middeler-wijle de hoogfte
ende profirabellle Kerkelike Bedieningen fullen bekoomen. Sulks

het

a ^e^er omes dekenere Luptrum ra^acium » ^ "BeJluM effe,

b Cor». Tacit. in Vita AgricoU,
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het dommeVolk, welk gene reeden gewoon is te gebruiken» maat

alles fins de Koningen» Vorften, Regenten der Republiken, de

grootfte Hovelingen ende Krijgs-ooverften , als ook de Priefters

ende Predikanten in alle haar doen ende feggen in te volgen ge-

woon is 5 aldus by der neufe geleid ende bedroogen werd.

Ende de geheele Weereld foo doende, altijds in de felfde on-

weetenheid blijfd. Want of fchoon ons in alle de oude Biftorien ,

een eenig Voorbeeld werd verhaald , daareenen ftrijd-gierigenKo-

ninge , door eenen fijner Hoovelingen ofte Krijgs-bevelhebbe-

ren, dat roeven, branden» fchoffieren, ende dooden» werd af-

geraaden, foo fiet men nogtans daar ook, dat die Koning daar

naar niet heeft willen luifteren.

Naamentlik Phirrus, Koning der Epiroten , geneegén weefendr,

de Romeinen in Italien te beooreloogen •, foo vroeg hem Cineas ^w^t
hy meende te doen, als Italien onder fijn gebied foude weefen ge-

bragt ? Ende antwoorde hy, Danfal gcene Griekfe nogte Barbare

Stad my teegen ftaan konnen; maar fullen fy alle voor my fwig-

ten ende buigen moeten. Sulks ik als dan in Sicilien ooverfchee-

pen ende dat Eiland ook oovermeefteren fal. Maar wat fal het dan

zijn, vroug Cifjeas wijders, als gy sicilien fuld ingenoomen heb-

ben? Dan fal ik, antwoorde Phirrus , Africay ende daar in Cartha-

go, beooreloogen. Ende Cineas daar naa vraagende. Wat dan ?

Soo feide Phitrus , Dan fal ik op het Eijk^ van Macedonien , dat my
nu foo veel fpels maakt, vallen , ende dat onder mijn geweld
brengen. Maar als Cineas eindelik vroeg, wat de Koning P/;/r-

Tus als dan doen foude j foo begon Phirrus te laggen, feggendc.
Dan fal ik geruftelik^gzzn leven, om met mijne Vrienden vroolik te

zijn. Ende ofwel Cineas daar op feide. Heer Koning, gy hebt

van nu af aan , alle het gunt vcreift werd , om wel te doen ende
met uwe Vrienden vroolik te konnen zijn j Onderneem dog niet

alle die onfeekere , ende misfchien voor u feer fchaadtlike, oore-

loogen: foo was alle decfe raad te vergeefs > Phirrus ondernam den
oorlog teegen den Romeinen, ende moed naa veel quaads gedaan
ende geleeden te hebben» eindelik met fchande in fijnen Lande
kceren. *

Yyy 3 Wanr
a Plutarch. In Pirrbu
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Want wel doen ende vroolik zijn , godvrugtig cndc met het

fijnen te vreeden te vvcefcn, zijn wel {qcy Heilige Lejfen^ mazv alle

die werden gcmeenclik in den llooven der Koningen ende Vor-

ftcn, van den Hoovelingen , ende infonderheid vanden Krijgs -hevel-

hebberen , met voetc getreeden ; terwijlc de ondeugende Bugt-

vaaders
ii
?aapen ^ Uomiken, Phdr-beerert, ofcc Super-lntendemen , ende

Hooffe Predkanten, den Heuk naarden winde hangen, ende uit of-

te op alle die quaalen , haarc eigene grootheid , profijt, ende ge-

mak, tragten te trekken ende te bouwen, met die Koningen en-

de Vorften oover alle in haare ond.rneemingen ende quaalen, te

roemen ende te prijfen. Ende is ook v,'aarh;^tig , dat als dan al-

le het domme Volk fegt Amen. Gelijk wy nu het felven in franke

y^j^ oovervloedighk nen in fwange gaan. Naamentlijk, dat al-

daar de Kleinen oover baar lleelen ofte rooven feer fwaarelik ge-

geftraft , ende de Groote» fcer geroemd ende geprcefen wer-

den , ende dat de Hooffe Priefters op alles feggen Aamen,

Sulks wy tot een befluic deefes feggen, de eigendlijke L€tr

onfer Fabulen te zijn, dat het der Ouderen pligc is, haarc

Kinderen in eenige Konjlen ofte Ambagten op te brengen , ende

dat fy by gebreeke van dien, om haar voedfel te fouken, eerfl

feer kleine^ ende daar m^ grootere ScbeltnjÏHkken doende, eindelik

foo wel Ouders als JS^nderett , haar leevcnieer ongelukkig , ja ramp-

zalig eindigen.

7)aar
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En Eel^n-hoam ygcphnt zijnde ineenen hmvelagügm

gronde, fchoot met ter tijde aldaar feer lange cnde

diepe wortelen j ende wierd door den felven foo cover-

vlocdig gevoed , dat hyktr krom, alsook hoog van (lam-

me wicrdi ende daarcn booven met ongemeen vecle,

ende

E
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cnde dikke takken fijn Horfd ten Heemele uitftak; cnde

fonder fijne ftani ofte takken te buigen, cenen feer lan-

gen tijd veel donder QndQJlorm-uuinden uitllond^endeook

door fijne breed uit-geftrekte wortelen, mitsgaders hoog-

te, fchaaduwe ende droppe fijner (lamme ende takken,

allen anderen minderen Boomen , omtrend hem ftaanden,

het voedfel ontnam, ofte bedroop, ende haar alfoo het

groejen belette.

Sulks alle de felve mindere Boomen , de eene voor

,

cnde de andere naa, uit gingen, ende de teken dus al-

leen , booven alle andere verder geleegene Boomen uic-

£leekende,oover fijnen (lande foo hoogmoedig wicrd;dat

hy aan den voeten fijns Heuvels in eener poele eenig Ried

in der ftilte weelderig ficnde waflen , aanmerkte-, hoe dat

het fig voor allen winden boog , ende met allen winden

woeij waarom hy hetfelven Ried ooverdiebuigfaamheid

ende gevoegelikheid fi^er befpotte, als oover de grootfie

fvvakheid ende (laawhertigheid , die in eenige planten kon-

de werden gevonden. Waar op, hoewel het Ried ter

fijner verdaadiginge feer bondig fi^ude hebben konnen

antwoorden i Soo vond het des niet te min goed, tegen

fijnen meerdere niet te twiften , maar die verfinaadheid op-

kroppende, het eind defes hoog (laanden krommen , hoo-

vaardigen Eeken-booms , af te wagten , ende onderwijlen

in der laagte naar fijnen eigenen aard, te blijven leeven.

Gehjk kort daar aan feer veele felle dondcr-Jlagen en ^c-

\jt\d\gQJiorm-winden onftaan zijnde, het Ried aanflonds

buigende , cnde duikende behouden bleef: ende de al te

hoog gedeege Eikenboom nu van den minderen Boomen,
die hy verdrukt had, niet ^(?«;;i«/^/^ zijnde, cnde met fij-

ne J^/ctejofniet konnende, of niet willende daar voo-

rca
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ren wijken ende buigen , gants om verre gefmeeten wierd.

Sulks het Ried met een lónderling genougen aanfag , dat

de Ftrkem feer fchielik quaamen aandraaven, ende fijne

Eekelen aaten. Dat de Kinderen ende Jongens fijne klei-

ne Tahhitn braaken , om daar meede te fpeelen , ofte ^x'y^

met Borger-krantfen a te verderen. Dat de volwaflene

ende bejaarde Menfchen malkanderen toeriepen ; „ De al

„ te hoog gefteegen Boom , die ons alles fins in den wee-

3, ge geweeft is, om het groejen ons te beletten, ende

„die wy tevooren. Tonder foo grooten gèvaare onfes lee-

„ vens , als oover een begaan Land-verraad te loopen

,

„ niet konden tragten te bepaalen , ofte te vellen , is Qm-
5, delikj God zy des eewiglik gedankt, (^ door onverwagte

„flaagen uit den Heemele terneeder geveld, ende verwor-

„pen Derhalven het nu onfe tijd is geworden , om met
,,onfe faagen ende kerf-bijlen , daar in te boorenende te

„ hakken j om ons niet alleen met brandhout te voorfien,

j, maar ook van fijne dikfte takken, ende infonderheid

•,uit die feer kofteUke fl:amme, veele ende verfcheidene

,4huifen voor ons ende onfe kinderen, als meede voor al-

„le andere goede lieden , te timmeren : op dat onfe Stad
„daar door meer ende meer bloeje, ende vercierd werde.
Ende wierd dus de meer als honderd jaarige trotfc Eiken"

boom^ in min als vier ende twintig ftonden, foodaanig

vernietigd , dat nieman konde fien , waar ende aan wien
fijne (tam ende takken gegaan waaren

Die alles door een feer wijs oud Man wel opgemerkt
zijnde, foo gebeurde, dat hy ontmoete een feer bald-daa-

dig ftcrk^ Jongman , die in fteede van voor anderen naar

geleegendheid te vjijktn ofte te buigen , verfcheidene Men-
Iciien, den cencn voor, ende den anderen naai oover-

Z z z wel-
a Qmnt, Cxyua, b Canmm Tc D(Hm Undmm,
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weldigd ende mishandeld had j Ende hoewel die tc^jj''/?

C^lan allefins getragt had hem te ontgaan ende te ontwij-

ken : Soo begeerde die Baidaadige , dat die befaadigde

TVijfe Man aanflonds teegen hem te kampen , ofte hem ee-

nig geld te geeven had. Ende of fchoon de fVrjfe Man
wel befefte, dat het den Baldnadïgen Menfche behoorde

genoug te zijn, te konnen vermerken, dat andere Men-
fchen hem, ende fijns gelijken , op de gemeene ftraaten

wilden wi}kin , fonder dat hy ofre fy den felven ten

kampe vorderden , ofte eenig geld af dwongen : Soo

oordeelde de IVijfe Man nogtans , voor hem beeter te

weefen , dat hy orti een gering geld , fijn leeven tce-

gen dat lijf eenes dwaafcn Baldaadigen Menfche , niet in

der waagfchaale ftelde. Waarom hy hem dat begeerde

geld gaf, dog met die gedagten , dat die T>'jüingeland door

den ontfangeii beuit foude des te meer aangeprikkeld wer-

den, om diergelikc groóte onregtvaardigheid en dat geweld

nog meer te willen gebruiken aan anderen , ó^\t het fel-

ven niet lijden, maar daar oover teegen hem liever veg-

ten foudch willen : Ende dat ook eindelik ieman hem
'ooverwinnen ende dooden foude. Gelijk fecr weinige

'daa^en daar naa,deefe Baldnadige eenen anderen jongen

"Manne ontmoete, die om dat geld niet te geeven, den

kafnp onderging, ende deefen Baldaadigen quaad aardi-

gen Menfche needer velde, doode, ende mitsdien het

land van deefen bcos-wigte fuiverde , ten grooten genou-

gen aller Mcnfchen , ende infonderheid onlès ouden Mansy

iig i)erhct4^ende het land fonder eenig fijn gevaar, van foo

'eeilen boos-iardigcn MenfcheYerlolt "te llen.

Uitleg-
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Uitlegging der Woorden.

A/t^t de Ebken.Boo¥, hehhen de, O uden l?^r-

ftaan^ feer hoog ^efleegene menfchen^ die andere

minderen "Verdrukken ende hefpdtten. Of Deel foo-

daanige Vorften ende Hoofden eener Q{epuhlikey

die flg laaten Voorjlaan alle biliikhid ende der

Republike Wetten ofte Handvelten ont- ende

ooVerwafJcn te ^tjn.

Met R I E T
, y^ gemeene In^efeetenen ^ iBorgers en-

de boeren eenes Lands , die met groote Hanflèn te

doene hebbende^ "U^el doen alttjdste buigen , ende door al'

Ie buiten- ende binnen-landje oorloogen , ende t^^iflen ,

Jig heen ende iteeder te laaten Jlif^erenjfonderfig daar

teegen te fte/len , ofte daar op een woord te /eggen.

BY andcrer Fabulen geleegendhceden, hebben wy onfc

gedagten laten gaan oover de gelijkheid ende mtumelike Broeder-

fcbap, die onder allen Menfchen, geene uitgefonderd is : Name-
lik, met welke volmanlitheeden alle de felven begaafd, ende aan

wcW'it fw^kheedm ohc gebreeks» alle de felven ook onderworpen zijn.

Nu vcreilt deefe Fa bul onfc Reedenkaavelinge» oover feeke-

re ongelijkheid van kraft ende magt > die onder den Menfchen
gevonden werd; als mecde onfe Fabul veieid eene aanwijfwgej

hoedaanig de Menfchen gemeeneiik fig daar omtrend draagen,
ende behoorden te draagen. Het welk wy naar de maate onfcT

geringe kenniflb > ende onfes korten voorneemcns , aldus begin-
nen.

Eenige Menfchen werden gebooren van Oudertn die Me^l van

Zzz z ;if.
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afkomftc ende rr/^van goederen zijn, ende die daar en boven Je
'Regeeïinge ^ ofrc deel ain der Regeeringe van Landen cndc Steeden

hebben i Sulksdc fclvcn tot mannelijke Jaaren gekoomen zijnde,

bevinden feer groeten aanhang te hebben van onweetende ofte on-

deugende Menfchen, die tegen alle bekende waarheeden,<« ge-

duurig uitroepen ende trompetten, & dïe loogenagtige maare, dat

helden niet dan Helden voortbrengen : Soo dat deefe hoog gcboorene

door der felven ontallijken onweetenden ende ondeugenden Menfchen
g;onfte, eer fy door hare eigene Deugden eenige Eer-amten ofte

jÈQdÏQmngc verdiend hebben j gemeenciik tot hooge Bedieningen

werden gevorderd > ende dat fy daar door ook fig laaten voorllaan,

dat alle menfchelike Eer ende Amten, niet dan o^ geweld ofte be^

drog gegrond zijn: Sulksfy als dan foo laatdunkende ende trots wer-

den, dat (y alle andere gemeene ofte geringe Mei fchen > fchoon

die veel tvijfer ende deugdfaamer dan (y moogen wecfen, verre be-

«eedcn haar gewoon zijn te ftellcn.

Waar en tegen ook veel meer andere Menfchen gebooren zijn

van on-eedele arme Ouderen, die gants geen deel aan der Regeeringe

van Landen ende Steeden hebben gehad > Sulks fy gants geenen

aanhang van andere Menfchen hebbende, gecnc hoope vaneeni-

ge verbccteringe haares ftands konnen hebben, dan welke fy op
haarc eigene gevougelikheid , kemiijfe van Saaken, Verdievften ende

Deugden, bouwen.

Waarom die Hoog geUorene , ende fonder eenige haarc Vcrdienften

noghoogergefteegcne Menfchen, in feer korte tijden vergcetenj

dat alle het gunt, waar door fy uitfteeken booven andere Menfchen,

haar van buiten, Jaa felfs van den geringilen, booven welke fy uit-

fteeken, aangekoomen is; ende dat fyvvaarelik infigfelveH niet mar
nog heeter als andere gemecne Menfchen zijn; dan voor foo veclcly

fior meer ende beeter i^s andere Menfchen, naar de gefondc Reeden,

BflUkheid, Wetten jGewoontm, ende Handveften haares VaaderUnds vou-

gen, ende fig meer aan den felven ond^rvverpcn.

Ende oovermits fy fig dus fonder eenige haare verdieufien , feer

hoog geileegcji te zijn , bevinden; foo beelden ly, als voormeld,

fl Herouni fUi Vox<e.

b l artes Cl eantur foniéiit is Honif.-
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fig Teer ligtelik in , dat alle £^r, Magt^ ende Hoogheid , niet dan een
roof ofte een gevolg is van haare geboorte ende fioute Uatdunkenhe'tdi

Sulks fy
op dien gronde ,<« alle haare werken bouwende, fig laa-

ten voorftaan , dat fy voor ofte naar geene andere haare meede
Ingefeeten ofte meede Regenten fig moogen ofte konnen buigen en-

de vougen 5 dan met fig felven in Eere ende Hoogheid te kort te

doen. b

Het welk ook met der tijd allen foodanigen hoog geboorenen ende
nog hooger ftijgen willenden Menfchen foo vele Vyanden veroorfaakt,

dat die raisnougden eindelik te famen fpannende, fo een hoog geftee-

gen, onreedelik, ongevougclik, ende onbuigfaam Menfcli
,
gants

om verre ende ter necder werpen, hem van alle fijne goederen,
welke hy by ufurpatie ofte onwettelik , onder fig gellaagen had , be-
rooven j en alle fijne Amten^ die hy van den Begemen der RepubUk^ mog-
te verkreegen ofte geufurpeerd hebben , onder fig verdeelen. Daar in

tegendeel de geringe Ingefeetenen , als gemeens Bergers ende Boe-

ren, in alle hare voorkoomendc fwaarigheeden fig tragten te vou-
gen, om naar de Wetten haares Vaaderlands te leeven: Waardoor
fy aldus haar leevens behouften middelei* wijle eerlik foukcnde

,

doorgaans in weefcn blijven. Ende beklijven die foo veel temeer
ende tegewifler, indien fy fomtijds byfware voorvallen met haar
meerder y ofte met boos-aardigen h^ïws gelijken ^ ietwes te doen of-

te oneffens hebbende, konnen goed vinden, om vreedes wille,

ietwes toe te geeven 3 ende, gelijk men gemeenelik fcgt, de
Vreede te koopen.

Alle het welken de dngelikfe ervarendheid ons leerd j nament-
lik dat de hoog gefteegene Menfchen^ met haojen minderen ietwes ge-
meens ofte re verhandelen hebbende, fig felven doorgaans meer
als bun toekomt, aanmaatigen y ende dat fy daaromtrend ook
gemeenelik onbuigfaam ende ongevougclik zijn : als meede dat

de mindere gemeene Ingefeetenen, gfene bc-cedigdc Regenten ofze

Voogden zijnde, welke volgens Natimreiike Pligten ende Eeden ge-
houden zijn, de Vry- ende Gcregtigheedcn, als ook de goede-

Z z z j ren
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ren htniner gemeene Ingefeetemn ofce Weegen te bewaaren , cndc te

vermeerderen , Tonder der felven Geregtigheeden ofte Goederen

te moogen verminderen j alsdan wei doen, fig te buigen» jaa

ook van haar eigen Regt ietwes oover te geeven , om roet die

grootere BMfen niet te t willen, te pleiten, ofte der felven haat op

fig te haaien: alfoo die minderen op haar goed Regt blijvende ftaan,

gemeenelik daar door verdorven worden. Endefullen wy derhal-

ven ter beveftingc deefes gcenc Stadkem ofte cenige Voorbeelden^

aangaande den gemeenen Ingefcetenen eenes Lands,bybrengen.

Maar oovcrmits dehooggelleegene Menfchen, die Hoofden ce-

niger Vrye Re^uhüken geworden zijn , niet konnen werden gefegt

vry te weefen van deefer gemeene menfchelikheid, waar door de

meerderen met haaren minderen handelende, gewoon zijn, fig fehen

altijds vijf, ende daar en teegen haaren mindere niet meer dan drie

vierde deelen, voor eene eÜe toe te meeten, ende daar op halftar-

rig te blijven ftaan: fondev den meede Regenten , die fy haar mwder

agten» ietwes te willen toe geeven, ofte daar omtrend buig-

faam ende gevougelik te weefen j als meenende het felven haare

Eere ofte Magt te fuUen krenken : Soo is desgelijks waarhaftig,

dat fy in teegendeel door die bdflmigheid gemeenelik ten laatften

ter needere gefmeeten, ende verdorven werden. Ende oovermits

dat die daagelikfe ervaarendhceden ons alle het felven van den

Hoofden ofte Vorflen der Republiken foo oovervloediglik ende klaa-

relik nietleeren, als wy dat wel van andere gemeene hooggeftee-

gene ofte aanfienclike Menfchen daageliks fien gebeuren j looful-

len wy daar van eenige Voorheelden aanhaalen.

Wanneer 5<ï/o»iö« naa fijnen Vaader l>4V/<i, onder den Naame
van K^oning^ het Hoofd okc eerjle Mmifler der ifrAelitifche Republikc,

reertig Jaaren naar cene gcweell had , ende gcftorven was ; Soo

quaamen alle de Regenten van geheel ifracl ie Sichem by een, in

meeninge des felfs Soon Rehabeam aldaar ten Koninge ofte eerfle Mitü-

fter van Staat ^ oover geheel ifml te maaken. Dog alvoorens het

felven te doen, foo drougenfyhem voor, dat fijn VoAder doorfij-

ne ooverdaadige Hof-houdinge ^ ende infonderheid met in tijden van

'Vreede eene groote befoldigde Krijgsmagt aan te houden, haar boo-

ven reeden had bcfwaard met Sihattingen^ eude begeerden fy der-

hal-
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halven, dat Rehabeam foude belooven , fijns Vaader fi^aar Jok te

verlïgten. Om waar op te antwoorden, Kehabeam drie daagen uit-

ftel begeerde, ende middeler-wijle eerfl raadpleegde met de ou-
de Raadsheeren fijns Vaaders , die hem raaden te buigen, ende toe

te geeven: met verfeekeringe, dat indien hy fulks deede, hy
daar naa fijne wil van geheel ifra'él ligtelik krijgen foude ken-

nen.

Ende alfoo hy daar na ook den jongen Raadsheeren, die met hem
opgewaflen waaren, affondeilik raad vraagde, wat hem in deefen

te doen Itondj foo raaden die hem niet alleen af, te buigen, ende
den Regenten van geheel ifra'èl ietwes toe te geeven

-, maar raaden die

hem daar en booven, den gemeenen Regenten van Jfra'él, ofte den
Gefanten van dien, aldus, ende met dcefe woorden te dreigen :

,i Dat indien fijns Vaaders Jok foo dik^wasgeweeft', als fijne kleine Vinger ,

^^ende indien hy haar met Roeden gegeejjcld had-, dat fijn Jok,f30 dik^fiju-

^^de weefen ,als fijnes Vaaders Lendenen, ende dat hjhaar ook,met Scor-

„ pioenen kaftijden foude. Het welk hiatllen als Rchabcam den !ƒ-

raëliten had aangefcgt,foo namen fy het Iclven foo qualik, dat tien

ftammen Rehabeam i\seerfte M/?i/^fr van Staat verwierpen ofte affwoe-

ren, en Jeroboam tot haren Koninge, ofte eerften Dienare van Staatc, koo-

ren. En gebeurde dat geene Stam dan die van Juda, waar uit Rehabeam

gebooren was, endede geringe Stam Benjamin, die tegen Juda aan-

paalde, mitsgaaders de Priefters , om dat die buiten Jerufalem in

de Stamme Juda gehegeny niet mogten offeren, ende anders fins >

ydel fmden zijn gewecftj ofte verjaagd fouden zijn geworden,
Rehabeam tot Koninge aan naamen , ende by hem bleeven. Sulks door
Rehabeams onbuigfaamheid , geheel ifrael foo omtrend den Godsdienft

als omtrend de Voliti]ie Regeeringe, eerfl in tween gefchcurd, ende

daar naa ook in het geheel vernietigd is geworden.^
Als Phiiippus, Koning van Jiifpanien, ende Hmo^ ofte Graaf, en-

de mits dien de hoogde ofte eerfte Dienaar van Staat, der refpc6tive

meederlandfe Provintien zijnde, ter verbreek ingc van der rtfpcdive

Staaten Souverainiteit , cndQ ter verminderinge van de Vrjhcid der

alinge Ingcfeetenen ofte Staaten der wel opgemelde Landen, ei-

gei'iCr Authoriteitf ende mits dien feer onwettigUk^ veele Tpannige

bloc-

a Sic I, Boui{der Kjtning. oap. li, tnde I2. Cf:ro)U Boiil{^2* cap. 9» ende 10.
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bloedige Placcaten had doen afkondigen j en door Hoofs-gefinde Re-

gentetii ofte door Ketter-mecfteren uitvoeren : Soo klaagden de Staaren

eeniger Provintien daar oovcr aan hem : en vertoonden alle de ver-

bonde Eedelen der Neederlandfche Provintien in den Jare 1 56Ó. hare

opgemelde fwarighecden ook aan der Gouvernante, en verfogtcn fy al-

le feer oonmoediglik eenige verfautinge der opgemelde mwettïge

Placcar.en. Waar op als Pbilipptts en de Gouvernante MargaretadcPar-

tna. , fijn Steedc-houdfter , in plaatfe van te buigen > en fig aan der ne-

den , als ook aan de oude Geyt>oonten ofte Handvefteu onfer Vrye Lan-

den ende Steeden te onderwerpen, het foo verre van daar wasj

óiitPhilippiis naar de wijfedergemeenclik qualikberaadene Koningen

cnde Vorften^ door enkel geweld die onwettige Placcaten nogftren-

ger belafte uit te voeren. Ende fond hy daar en booven den

Hertog van Alha met een geheel heir ten felven einde herwaards.

Sulks daar uit zijn ontftaan die Beroerten cnde Oorelogen, geduurcn-

de welke Pbilippus van fijne refpeétive Hertogs ofte Graaveltke Am-

ten, door de Staaten deefer Landen , als wettige Souverainen

van dien> 'm den Jaarc 1581. is afgcfet ende afgelwooren gewor-

den, a

Gelijk als meede de Hertog van Anjou in den Jaare 1582. tot

Hertog van Braband^cndc Graaf van Vlaanderen, &c, door de refpe-

ftive Staaten aangenoomen was, op feer veele door hem heftroore-

ne Voorivaarden ; foo wilde hy des niet te min in den Jaare 1585.

fig daar naar niet vougen, maar tragte door geweld van Krijgsvolkjy

eenige voornaame Steeden in te neemen, ende te dwingen, om
hemm alles te gehoorfaamen, niet jeegenltaandc alle andere loffclikc

oude Gewoonten^ Wetten y Privilegiën ofte Voorregten ende Hand veften.

Ende alfoo hem fulks mislukte, wicrd hy ook door den Staaten

der refpeélive Landen afgefet. b

Als Robbert Dudlej, Graaf van Leycefter, in den Jaarc 1585. door

de Staaten der refpe<51:ive Vereenigde Neederlanden , tot GoHrerneur en-

de Kapitain Generaal was aangenoomen, op gelijken voet als dat

Amt ten tijde van Keifcr Karel gevoerd was: Soo vergcnougde hy
fig daar niet meede , maar deede hy geduurige Indragten op de
Souyeraine Magt der Staaten, ende haarer byfondere Stadimideren^

fchel-

a Sie P. Borre. i;c. b Sie V. Bmc, isc*
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fcheldende de felven uit voor Libenins , Menfchen (onditvyvere tot

ócii Godsdienfte , Lorremlraajers , Seepfieders, Brouwers ^ i^'^nkpopers, &c,

ende die by gevolge gants onbevougd endc ook onbequaam
waaren, foo ecnen grmen Heere t als hy was, eenige Ordre om-
treiid het gunt hy te doen ofte te laaten had, voor te fchrij-

ven : Sulks opgemelde Staaten hem aanweefen» dat indien van

ouds de wettige Souveramteit oover deefe Landen by haar niet

was, hy ook waarelik geen Gouverneur ofte Kapitain Generaal oover

deefe Landen naar Regten konde weefenj alfoo hy dat Amt vannie-

manne anders dan van der Staaten weegen verkreegen hadj ende

dat hy derhalven het eenen begeercnde, ook het anderen erken-

nen mosft. Waar en booven fy hem verfcheide maaien feerern-

flig fijne Indragten vertoonden, ende verfogtcn, dat hy iig des in

volgende tijden wilde onthouden, waar naar hy fig foo weinig

wilde vougen^ ofte buigen, dat hy voorna.^m. Leiden, ende ee-

nige andere Hollandfe Steeden , door 's Lands Krijgs-knegten te

oovermeefteren, om daar naa de Staaten deefer Landen als Slaaven

ten fijnen dienfte gcbooren, te gebruiken tot alle het gunt hem
gelieven foude: ende als hem dat mislukte ; gelijk^die dolle VorftelU

ke aanjUageu gemeenelik^ misluk^n j ende dat aan Drie fijnes aanhangs

des weegen het Hoofd tot Leiden afgeflaagen wierd: foo vond hy
fig genoodfaakt , om fijn leeven te verfeekeren, te feggen, a

Het is tijd dat ik^mijn Hoofd berge. Gelijk hy ten dien einde ook in

den Jaare 1587. naar Engeland oover fcheepté, cnde aldaar fijn

Amt van Gouverneur ende Kapitain Generaal der Vereenigde Nee-
derlanden, ook moefte needer leggen. Welk Amt opgemeldc
Staaten , als door dit voorval wi|fer geworden zijnde , feederd

<iien tijd tot heeden, aan geenen anderen Menfche hebben goed
gevonden op te draagen.t

Ende is derhalven de eigendlijke Leer onfer Fabulen, dat

het voor allen Menfchen , ende infonderheid voor Koningen endc

Vorfien, eene feer groote Wijsheid is, altijds te buigen ende fig te

snderuferpen y onder, ende aan de B^eeden, fondcr in flcedc van dien

A a a a ccnig

a Sta tempo ch'iS guarM U mia Tejla. E. v- Rheid*

b Sie E. van RJjeid. P.C. Hoofds Hijime, Befoignes der ffrotte VtrgM»
dcringe des laars l6SU
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cenig Getpeld te gebruiken 5 jaa dat het den felven fecr £>craadcn

is, om R«/l endc Vreedes wille, fomtijds van haar eigendlik Regt af
te ftaan , ende alfoo de Rujt ende Vreede te koopcn , om niet ia

het ge}icel verdorven, ofte van haar Amt afgefet te worden-

T>h
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'Die fig felf qufld^

Een goed yrknd queli.

Cor m zdito .

84. De (Blygeeflige ende de Droufaard,

'np Ervvijle de Nagte^aal endc de SwaUrjoe als twee fecr

^ lieve Suliers^ van oüdsby den Menfchen m feergroo-

teruft ende vermaak leefden ; om dat fy beiden den Men-
fchen door haaren Sang feer behaagden , ende nergens in

befchaadigden : Soo gebeurde dat een ^'rfw<^£' Vogel, Hop
genaamd , ook gewoon by Menfchen , dog in 't verre af-

gelcegen Thracien te woonen , daar van daan in Italien

opvcr vloog, ende aldaar dietwee fchoone Sujlersy naa-

A a a a 2 ment*
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mentlikde Nagtegaal ende de Sn^aluwe gefien hebbende,

geneegen wierd met de eerfte te paaren : Sulks hy de

Nagtegaal eenen tijd lang gevrijd hebbende, die ten fij-

ne Wijve kreeg jende met haar in Thracien weeder keer-

de 5 alwaar fy den Hoppe een Soontjen baarde, dat fijnen

Vaadere feer wel geleek

Ende eenige Jaaren verloopen zijnde, wierd de A^^^-

tegaal feer begeerig haare Sufter de Swaiuwe weeder te

fien, ende hield fy ten dien einde by den Hoppe th^^rcn

Manne, foo fterkaan, dat de Hop naar Italien reisde,

ende de SwaUiiJoe foo foet bepraate, dat fy van daar met

hem naar Thracien vloog. Dog alfoo onderwijlen ook de

Hop op de Swaiuwe verliefd was geworden ; ende de

Swalww fig kuis wilde houden, fonder ontrouwheid aan

der Nagtegaale haare Suftere te bewijfen : foo verkrafce

haar de Hop onder weegen.

Ende de Hop daar na bevreefd werdendc , dat de Swa-

luw fijn Schelmftukoopenbaaren foude, foo beet hy haar

de Tong af, fulksfy niet meer fingen konde ; ende fy daar

naa by haare Suftcr de Nagtegaal koomende, efter met
teekenen te kennen gaf, van wien fy dat Quaad, alsook

de Schoffieringe geleeden had.

Het welk haare iujhr de Nagtegaal foo euvel nam , dat

fy in fig felven fwoer, daar wraal^oovtr te fullen necmcn.

Gelijk fy haar SoorJjen, alleen om dat het den Hcppe fij-

nen Vaadere feer wel geleek, doode> ende fijn vlees foo

wel tocmaakte, dat het den Hoppe ten eeten voorgcllcld

zijnde, het hem foo welfmaaktc, dat hyhct in 't geheel

op at 5 als wanneer de Swaiuw ende de Nigtegaal den

Hoppe gefcgt hebbende, wat hy gegecten had 5 meenden
lig genoug gewrooken te l.ebben, ende door vloogen : de

Swaluw naar den Menfclien , ende de Nagtigual in de
aller-
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allergrootfte cnde diepfte Boflen , om aldaar haare drouf-

heidi ooverde ontrouwe ende wreedheid der Hoppe ^ cndc
oover Jiet verlies haares eenigen Kinds ^ in hare cenfaam-
heid te betreuren.

Waar door de Swaluw by den Menfchen geduurig in het
vliegen van ende naar haar neft, jaa in haar neft lelve,

op het doen der Menfchen moetende agt flaan j allangs

haare droufheid vergat, ende ook alle haare voorgaande
kraften,die de Hop haar benooracn had, allangs weedcr-
om kreeg. Sulks fy uit blijdfchap naar den Bofle vloo»
ende de Nagtegaal op^ogt^ om haar die Vreugd bekend
te maaken. Gelijk fy deede, ende aldaar fag, dat de
Ndgtegaal haare drouvige gedagten in der eenigheid foo

feer gevoed Had , dat fy daar van feer mager was gewor-
den i ende fcheen op nietwes anders , dan op de fchelm-

Jliihken haares Mans , ende op de daar uit veroorfaakte

dood haares Soons ^ g^dagt te hebben. Waarom fy der
KagtegaaLe raade, aanftonds het Bos ende de Eenfaamhcid
te verlaaten^om weder als voor deefen by den Menfchen
te verkeeren ; ende haaren foeien Jang aldaar te laten hoo*
ren $ ten deele om den menfchen meer te behaagen, en-
de ten deele om fig onderwijlen ook eenigfins te verma-
ken : haar verfeekerende, dat fy doordat middel haare

droufheid flijten, ende haare voorgaanden gcruflcn ende
vermaakel ijken Stand, ten vreugde van alle haare vrien-»

den ende bekenden, weederom bckoomen foiide.

Maar de Nagtegaal was, gedurende alle deefe reedenec-
ringe, nog foo feer met haare drouvige gedagten vervuld

j

datfy op 'tgeen*er door de Swaluwe gelegt was, metgee-
ne bedaarde finnen , agt gcgeeven had: Ende daarom be-
antwoorde fy geene der by gebragte reedenen j maar fci-

de daar op: Ik heb mijn vermaak in mijne Eenjaamheidy
Aaaa 3 cndc
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cnde in mijne .W^/^^/z •, fullcs hec gewoel der menfchcn
my niet dan verdriet aanbrengen foude. Dit gefegt heb-

bende, vloog fy weg in het dicpfte der Boden, fondcr

naar bchooren haar affcheid genoomen te hebben, vaa
haare allerlieffte Suftere, étSwatuwe. Ende bragtcn dus
de een al treurtnde in der ejjifaavzheid^ ende daar en tee-

gen de ander ^Xfingmde onder het gewoel der Menfchev%

haar beiden leeven ten einde.

Uitlegging dér Woorden.

ffA/f^t ^^ 5 w A L u w È 5 "ï^erd Verftaan een ^lygee^

fïig M'enfch , die in [waare tcegenfpoeden , fipie

oude wtjfe Van leVen behoud^ met onder den Men*

fchen als Voor heen te Verkeeren , ende die daar

door ftjne droufheid doed flijten , ende fiJTte tee*

genfpoeden te booVen komt,

M'et Je N A G T K G A A L , Tiperd desgelijks Ver/laan , een

bijgeeftig M'enfch ^ maarfoodaanig een ^ die doorteegen-

fpoeden ftg laat ter neader flaan^ ende daar opgedun^

rig maald : ende op dat hy fulks des te meer doen Jou-

de konnen , altijds de eenfaamheid fonkt.

GElijk van ouds de geenen, welke de vermeerdèrirtg der waa-

re wijsheid cnde menfchelijke kennifle hebben gcfogt, met te

dporfnuffelert ende naar te fpooren,de oorfaakcn aller Natuurel^ks

dingen 5 ofte wel dcf geneegendhcedcn, dnadcn ende uitwerkin-

gen der Mcnfchen j Wijsgier'tgen * zijn genaamd geworden j endefy
ook haarc kennifle verre boven de gemcene hadden doen rtijgcn

:

So»
* PM'jj!;f}l^i Naturales , Möralcf,Folitfcs. DemoeHtUS^Arififtelery Sicrdteh

riato. irc.
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Soo zijn daar naa^ ende infonderheid feederd den Jaare vier hon-
derd naa Jefus Chriftas geboorte gevolgd veele E^ibr», in welken
door geheel Eüyo^a , alle kenniffe ende weetenfchappen , het zy door

de regeerende Krijs-ooverjiea ^ ende der Barbare Noordfe Volkeren 00-

vervaliingen, het zy door de Chriften Faafen ende Monniken y dat

geflaagene Vyanden aller wijsgierigen a waren , voorbedagtelik uit-

gebluft ofte vernietigd geworden. Tot dat op den einde der

twaalfde Eewe naa onfcs Heeren Jefiu Chriftui geboorte , ende ver-

volgens tot in den beginne der pjiiende Eewe, alleen de Kerkeliken

cndc de Uomiiken haar verftand feer geoeffend hebben , niet om
gelijk van ouds, de oorüwkon der natumetïke ende menjchelike Saa-

ken te onderfouken , in die Saaketi jelff^ ofte in het groote houk,,

des Weerelds> ende den omnugange der Menfchen j maar wel
om in haare Ceüekens ende Ecafaamheid te bedenken, op hoe vee-

lerlei wijfe jj eene Saak, konden aanfchouwen^ ende op hoc veerlerlei

wijfe fyhare ehene gedagten b konden verdeden, met malkandereri'

vergelijken, doen cover een koomen, ofte teegen een ftrijdent &c»

Het welk eene groote fpits-vindigheid in die Menfchen, maar
ganti gcene meerdere kennifte van Saaken vcroorfaaken konde.

En ofwel een weinig voor, en gedurende de geheele feftiende Ee-
we» door de Griekfe Vlugteimgen naarlf4/i^«, en door de niew-gevon-

deneDmk^konJl 'm Duitsland, ende groote meenigte der Boukenj (ig

over geheel Europa- onder allerlei flag van Menfchen heeft geoopen-
baard , een groote yver, om alle oude Schriften, ende dien volgens

©ok alle nieweliks gedrukte Boukeny te doorfnuffelen; ende dat

daar door ook de kcnnific der Menfchen tot veele natutelïke ende
menfchelike Saaken is uitgeftrckt geworden : Soo hebben nogtans^

de Menfchen, uit die Boukin aüeetf, fonder wijdere opmerkingen
te gebruiken y niet gekreegcn de kennifle der oorfaaken van opge-
melde dingen : maar hebben fy alleen haarc geheugeniHb opge-
vuld, foodanig, datfy wiften te vcrhaalen, het gunt andere Men-
fchen voor deefen van die Saaken gcfchreeven hadden.

Ende om oover deefe Saaken ons wat naarder uit te drukken,
foo gelieve de leefer te weeten, dat de meefte Vaapen ende Monni-

ken y voor den Jaare lyoo. naat 'Jeftu Chrijlus geboorte fig niet be-
moeiden met voor de Leere der Roomfe Kerke, ende teegen die

der
a Philofojthi, h Entia ^amniii
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der alfoo genaamde Ketteren te fchrijven: maar dat dic> welken fig

omtrend hare eigene Gedagtcn ocffcnden » wierden gefegr Scholaftiü

ofte School- leeraars ie zi]n: ende de Leefers aller Boukcn,fonderdic
Snaken alfoo wel ofte beeterals die Aucieuren felfs, welke die Bou-
ken gefchreeven hadden, te ondcrfouken, te begrijpen, ende

daar cover haare eigene vrye opmerkingen te hebben j wierden

in die tijden, ende werden als nog van andere Menfchen, die fftj'

fer zijn, Pedanten genaamd. Als willende met dien woorde uit-

drukken, Menfchen die door haare aÜondevlïke geda^ten ^ ofte een^

faamheidj ende door het onnuttelik U^fen van Bouken , de woorden

der felven in haare geheugeniffe hebben geprent, ende die ook on-

derwijlen daar door haar goed oordeel ofte verjiand foodanig gemin-

derd hebben, dat fy tot den ommegange met andere Menfchen,

die haar niet gelijken, gants onbequaam zijn geworden.

Ende Zijn die School-leeraars , ofie de Pedanten y fchrijvende van

natureUks Saaken, daar in wel oover een gekoomcn, van ons te

leeren» dat alle gemengde lighaamen beflondcn uit Viere, Lugte,

Waatere ende Aarde ; ende dat a1s die Eelementen in den bloede ofte

lighaame der Menfchen wel gemaatigd ende vermengd waaren,

foodaanig nogtans , dat de Lugty dat is de hitte ende vogte des lig-

haams, de ooverhand had) die menfchgefegt wierd a goed-bloedri^l^

ofte hlygceflig te weefen. Als het Vier , dat is de hhte ende droogte

des lighaams uitllak j foo fciden fy > dat foo een menfch b toornig

van aard was. Als het Maatery dat is de Vogtigbcid ende Koude, 'm

den lighaame te veel was •, foo fciden fy , dat foo een menfch c grof

ende bot van aard was. Ende als in den lighaame de Aarde, dat is

de kolfde ende droogte teveel was-, foo feiden fy? dat foodaanig een

menfch d drouvig van Geeft, ende te gelijk grofvin lighaame , ende

fchrander van verflandc ofte feer vernuftig was: ende verraaaten fy fig,

dus de oorfaaken aller naturelike dingen te konnen oploflcn.

Maar gelijk Hippocrates al in lijnen tijden aangeweefen heeft, dat

het wel ofte ^«44//i^ weefen, ende de 4f«ö« des menfchelijken lig-

haams j op deefe gronden niet konde werden gebowd , nogtedat

het in decfe hoedaanighecden beftond, e ende dat door de veran-

deringen van dien lighaame uit hitte tot koude, ende uit droogte tot

a Sanguinetis. h Cholericus- c Vlegmatim» d Wancbtlictéli

e Hippcrat, de Vetert J^edtciné,
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vogtigheid; ofte uit koude ende vogtigbeid tot het teegendeel van dien;
de Steken niet gcfond konnen werden gemaakt : Soo zijn ook in

onfc feevemiende Eewe veele treffelike Mannen voor den daage ge-
koomen , die lig niet lbo fecr beefig hebben gehouden, met op
hare a eigenegedagten te denken, endeaile haar voorkomende Bouken
te doorlecfen > gelijk dat het werk ende de becfigheid is geweèfl
der School'leeraaren , ende der Pedanten: maar die fig beefig hebben
gehouden, met op veel beetcre gronden , neevens het maatig leefeit^

ende ordentelijke ooverdenken der faaken die Cy in weimge goede

Bouken, van die faaken handelende, geleefen hebben 5 óq nature-

Itke ende tnenfcheltke Saaken felfs te onderfouken.

Onder welke treffelike Mannen alles fins uitgefteeken heeft Kf-

natus Defcartes, dieonfes weetensin het ftuk der Pkilofophie ofte Pt'ü-

konjlen, ende Natuur-kunde^ fijns gelijken in geene voorgaande Ee-
wen heeft gehad : Ende derhah'en vinden vvy ons nu verpligt 00-
ver de Melancholie ofte Dróuf aardigheid, voor foo veel die het Voor-

werf onfer F a b u l e is , ende dat op de Gronden des welgemeU
den rhilofoophs, onfe Re^denkaavelinge nog iecwes verdeis uit te

'ftrekken.

Door de ontleedinge der menfchelijke ende beeftelijke Ughaamea,

leeren wy, dat aller beider lighnamelike beweegingen door ec-

ven diergehke werktuigen, geeflen, herffenen^ [enuwen, [pieren ende
vooru^erpen op de finnen fpeelende, foo wel in den Menfchcn, gelijk

als in den Bccften , konnen uitgewrogt werden : met foodaanig
onderfcheid nogtans, dat wy niet in den Beeften, maar wel in ons

[elven aanmerken konnen, eene Siel-^ dat is eene geeftelike denkende

Saak, met onfen li^hanme foodaanige gemeenfchap hebbende»
dat of fchoon onfe Stel door haaxe gedagten geene niewe lighaa-

melike Beweegingen veroorfaaken kan> fy des niet te min mag-
tig is, de fclve Beweegingei^ door haarc gedagten eeniger maaten

te befiieren; daris af, aan, cnde te verleiden, ofte te verleggen.

Wy feggen eentger maaten, om d^t op onCt [m-tuigen ende itghaame

foo kraftige ofte foo felle beweegingen konnen vallen» als de don-
der op ons gehoor , ende het yier op het gevoel onfer leeden , &c. dat
wy de cerlle innerlike lighamelike bev.'eegingen daar uit onflaan-
de, niet magtig zijn door onfe gedagten te beftiercnj maar ons

Bbbb gc-
a BntU tiétitnif.
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genoodfaakt vinden, die- eerde Beweegingen haarcn loop te laa-

ien j efccr foodaanigj dat indien onfe Stel daar in een mishaagen

hcefc : ende in gevoVge van dien de ttreedc Beweegingen , dat is

der uiccrlike leeden wecderhoud, van óicP^sfie ofte die drift uitte

voeren ende te vermeerderen : dat als dan die pasfie ofte die drift

feekerlik allangs {lijten,ende het ongemak van dien ophouden fi\.

Eeven dus is het by naafl met oi-vs gefteld , wanneer door eer.i-

ge voorwerken op onfe J^ww^;/, in onfe gedagccn werden gebrngtce-

nige Saaken, die ons ongemeen fcer he- ofte mii-haxgen^ nament-

}ik,dat wy in den beginne ons niet willen ofte niet konnen v/eeder-

houden,van op die feer be- ofte mishaagelike Saaken te denken.

Sulks indien onfe Stel, geene forge draagd ,om by gevolge van tijden

onfe uiterlike leeden te vveederhouden , van alle die Beweegingen ende
roor/z^^rp^w, welke de felve be-ofcc mishagelike gedagten inonsvcr-

niewen ofte verfterkenj onfe Gee^en allangs doordefelfde^f/rf/?e;i

ofte doorgangen onfer Herllenen, fnelder ende groover vlieten, als

ook haare bevveegingen langer behouden konnen. Gelijk bekend
is, dat alle gxooit Hghaamm y eenmaal bewoogen zijnde, nietfoo

ligtelik geflut, ofte de beweeging van dien verleid konnen ofte

kan werden: ende daar uit ook ontftaat, dat onfe Stel die fterke

beweegingen onfer Geeften niet beftieren kan , maar de felve haa-

ren gang laat gaan j ende mitsdien by naaft als oover meejierd, ende
foo veelc het mcogelik is, gedwongen werd, altijds op de felve

faaken te denken.

En is dit het inaalen en hel mijmeren der ïVr/i^/<i^« ,op cenen Men-
fche van andere Sexe ^ wanneer die hun ongemeen feer behaagd.

Gelijk dit meede is het maden en het mijmeren der altchoovaardige

ohe Heersfugtige Menfchen, op die Hooghceden, Amten, cnlere^ wel-

ke fy iig inbeelden waardig te zijn, ofte hoopen te Tullen bekoo-

men ende genieten 5 fonder datfy Ibp eenige andere faaken wilien

denken: welke twee gcflagten van Menfchen, naaracJik de fVr-

licfden enJe de Hcersfugtigen , wel de meclle maaiende endemijme-
rende Menfchen uitlecveren. Ende om eindelik tot het eigcndlike

voorwerp onfer Fabule te komen j Soo fcggen wy, dat dit ook
is het maaien en het mijmeren der Menfchen, op faaken , die in haar

fchielik ongemeen feer be- ofte mishagelike, bltjde ofte dronvige ende
jb^ff/i% gedagten hebben veroorfiakt ; fulks onfe Stel niet in tijds forg-

vuldig
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vuldig wccfende, om daar naa die bigde ofte dromige gedagten te
verleiden 5 allangs daar meede bevangen, ende by naaft ooVermee-
flerd ofte belet werd, op andere faaken te denken, a

Ende werd deefe Melancholie ofte gedimrige Blijdfchap ofte Drot^-

heid, ende dit »M<«/f» voorgekoomen) ofte weggenoomen, met
ons felven wijfelik voor te draagen, alle reedenen die ons het te-
genwoordige ofte verlooren ^of</ j ofte het quaad dat wy voelen of-

te vreefen ons te fullen oover koomen, ofte welk ons oover pc-
koomcn is, min te doen agten, dan het ons toe fcheen, wan-
neer wy alleen oover de vermaakelikheeden ofte ongemakken van
dien , onfe gedagten lieten gaan. Of werd ook dat tjtaalen voor-
gekoomen ende weg genoomen, met dat verlooren^öfrf,of meer
aan den Menfchen die het verlooren hebben, weedcr tegoeven,
ofmet het quaad weg te neemen. Ende daar en booven leerd ons
de ervaarendheid > dat dit gebrek ook gebeeterd werd met war-
me ende vogtige Spijfejalsook Wi^n tot fijn drank te gebruiken

5

met Hoofd ende Voeten feer warm te houden j met geduurio-c
beefigheeden onder het gewoel van andere Menfchen. Endein-
fonderheid werd dit gebrek voorgekoomen ofte geholpen, door
aangenaame ende feer vermaak elike gefclfchappen , in oopenebe-
haagelike velden te genieten : Gelijk in onfer F a b u l e de Sipa*

luw haare droufhcid flijtj met tot den Menfchen ende hare voor-
gaande beefigheeden .te keeren, ende datfy door dat middelba-
re droufheid tot geene Melancholie ofte drouvigen aard doed ver-
vallen: daar inteegendeel de Hagtegad met fig van den Menfchea
tefcheidenen indereenigheid haare reedenen van droufheid te 00-
verdenken» allangs foodanig geflel in haare herffenen^ geeflen^Uoede,

ingewanden , ende leeden veroorfaakt, dat fy Nagtegaal in liare Melancholie

ofte Droufheid^ door alle het voormelden niet gebeeterd kan werden.
Sulks wanneer de Menfchen foo verre in Melancholie^ ende tot het

vUalen vervallen zijn-, men tot hecden daar tecgcn geene becterc
hulpmiddelen heeft uitgevonden, dan met haar in hunne viaalen-

de gedagten toe te geeven , fig daar door by haar aangenaam te
maaken, om haar te konnen aanraaden feer fierke Aader-Uat'mgen

ende Vurgatien te gebruiken j ende alfoo in haar gelijk als een Ge-
heel nicw bloed i ofte lighaam te vcroorHiaken. Dog indien dit

Bbbb z middel
a VideL. Vir<iflib, deanimaJAonf. ^tutDejcarta fasfom del'ame.



y64 De ^lygeedige end e de Vroufaard.

middel omtrend den Uclamholïken ofte ditnDrouf-aarden ^r\\cx. vrugt-

baarelik hccfc konnen werden gebruikt j foo moet defelve MeUti'

cholike cindclik werden gcdipongen , door allen daar toe dienende

middelen, om geduurig beefig te zijn» als ook met te moogen
ende ook te moeten drinken, jlaapen, «^rfrfi^fw, gekleed te zijn, 6cc.

ende ook anders niet, dan op ende nnar het bevel des geenen,

wiens forge die Mclancholiken ofte Droufaarden aan bevoolen zijn:

oovermits Tonder foodaanige Dipang de felven MelancboUken meeft

al treurende ende vlijmerende haar loeven feer lang uitftrekken» en-

de alfoo eindigen konnen. Even gelijk ócNagtegaal onfer Fa b u l e.

Ende fouden van alle het opgemelden wel voorbeelden hier aan-

gcwccfen werden, ten waarc de Hijlor'ten aller Landen ende aller

Eewen , jaa onfc daagelikfe Erraareiidheid ons de felven foo oover-

vloediglik voorgedraagen heeft , ende nog voordraagd j dat ganfs

oovertoUig foude weefen, eenigen van dienhier by tcbrengen.^

De ejgendlike fin onfer Fabule is dcrhalven, ons itUeren^

door het Voorbeeld der Sipaluu^ey dat niet jecgenftaande ongemeen
drouvige gevallen, die uitfpoorigheeden der Melajubolie in den be-

ginne leer wel voor te komen zijn. Gelijk meede door het voor-

beeld des Nagtegaals geleerd werd, dat men fig felven in fijner

Uelancboite ofte drouvige gedagtcn gevoed hebbende, het ook bo-
ven ende buiten ons vermoogcn werd, ons felven daar van te ge-

neefcnj m.iar dat wy als dan door anderen ons bedriegende ofte dwhu
gende Menfchen lig dcefer Saake veiftaandc, feer wel geholpen

konnen zijn , ende ook behoorden geholpen te werden.

a Vide HiJl.MmiraL^ memorab. deS.Coularf^ ende infonierbeid Tienta

de Virih, Imaginat*

Een
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Een dronkaard is veel minder als een

Beed te otgten.

^5. DQf)royikerdcx\itü]ViWijf,

E En Wijf vermerkende dat haar Man meer ende meer
tot den dronke verviel , ende als dan veele mallighee-

dcn beging, raade hem als dan fig ia dcn/piegele te be-

fien, ende aan te merken, dat hy als dan een dol menfch

geleek, ende dat hy waarelik nog in fijn fpreeken, nog-

te in fijne werken toonde, meer verflands als een doUe

Man , ofte als een J^nd te hebben. Weshalven hy be«

Bbbb 3 loofde,
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loofde dien raad naar te koomen , gelijk hy ook daar naa

iig van den wij nc fcer bevangen voelende, t'elkcns met

cenen groocen Roemere vol wijns voor den Spiegele ging

ftaan ; ende foo een groot bchaagen had met fig felfs, en-

deden Wijn in den Spiegele te fien fpeelen, dathyt'el-

kens, als hy dat glas had uitgedronken , hetfelven wee-

der vulde, ende gelijk als met den Wijne in eenen goe-

den gefelfchappe weefende,\veeder uitdronk, totdathy

dronken ende vol zijnde, voor den ^jAegele bleef leggen.

Het //^/ fulks meenende te beletten, deed eene klei-

ne //t;^rf Beeker maaken, op wiens Boodeme fy Chnjlus

(rehruijl deede fnijden , endc ontnam hem alle lijne Roe-

mers j op hoope, dat hy den Beeker uitdiinkende, op fij-

nes Saaligmaah'rs Lijden voor deefe fijne, ende vooron-

fe Sonden denken, ende (ig alfoo van dronken drinken

beeteren foude •, maar daar naa ficnde dat hy dts te etr

den Beeker uit dronk, foo vroeg fy hem de reeden van

dienj ende antwoorde hy , ioo geytcegen te wafen^ enfes

lieven Saaligmaakers Beeld ccvh'iQdi^Mk ie fien-, dat hy al-

tijds, wanneer de Beeker vol was,loudetragtenden Boo-

dem van dien, ende by gevolge, dien lieven gekruiilcn

C/:>r//?«w te aanfchouwen. • ^.

Het welk fijn /^/ hoorcnde, aanflonds cenen diergc-

lijken Beeker deede maaken , endc op den Boodem van

dien fnijden, eenen vervaarclijken T>iirjel; op hoope dat

haar Man, uit vrecfe van den Duivel te ficn , nooit den

Beeker geheel uit drinken foude willen •, maar fy vond fig

leelijk bedroogenj want hy naar den aard der Dronkaar-

den den Beeker van tijden ten tijden meer ende meer lee-

digde-, fulks fy hem weeder vroug, hoc dat by quam,

ende hy daar op antwoorde , dat geen menfch ter wee-

reld den ''Diuvek ccnig goed vcrmogt te doen j endc hem
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in het byfonder aangaande, dat hy onder het drinken al-

tijds dagt, dathy den 7)mve/e nieteenen drop van dien
goeden lekkeren wijne behoorde tegonnen: endé dathy
om die goede reeden akijds haaftede, fijnen Beekeir uit

re drinken.

Sulks fijn IVijfdoor harcs Mans mtvltigten by naafï alle ho-

pe van beeterfchap verlooren hcbbende,nogeene lift bedagc,

om fofy hoopte, hem van der Dronkenfchappe afte leiden.

Namentlik , fy kofc hem cenen ongemeen fchoonen ouden
lekkeren WijTi^^ndo. hield hem in het drinken gefelfchap,

tot dat hy van dien Wijne bevangen weefende, in eenen
diepen (laape geraakte j als wanneer fy hem op hare fchou-

deren in een feer diep Grafy dat fy naar de wijfe van
dien tijd in haar huis hadden ,bragtj ende ter needer ge-

legt hebbende, doorging: fluitende de deur vanden
Graave digt toe. Ende wanneer fy gifte, dat hy fijnen

dronk foude hebben uit geflaapen , ging fy fterk aan der
deure van den Graave kloppen, ende vraagen, of daar
ieman in was? indien jaa-, dat hy had voor te koomen.
De Dronkaard nog flaapens vol weefende, vroeg wat men
begeerde} waarop fy antwoorder Ik gaa oover allen voot
dzn. 'Z)Wm,ende bekenden afgeftörvenen /^///d' brengen.
De Dronkaard dit hoorende, riep oover luid: „ Og goe-

„ de wie gy zijt ! breng my dog geene^.^/<? , want ik walg
„daar van,, maar ik b-idu, breng my wijn te drml^en^ om
5,my te laaven en tcverquikken: want mijn keel is droogi
„enmijnhartis flaaw. Het /^// dit hoorende, wierdbc-
droufd , en feide : Nu fie ik, dat daar geen middel is, om ee-

mgtnT>ronkaard ofte u van der dronkenfchap te beerereny
alfoo dat gebrek door de lange gewoonte in uwer Nature
veranderd isj ende ook duuren fal, totdatgy waarelik dood^

ende fcevcn voeten diep onder der aarde fuld weefen.

L'icleg-
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Uitlegging Jer Woorden

Is hier onmodïg^ alfoo dit geene Fabul, maar een

Apologus is , 'PPaar in de Menfchen in die 'Vertellmge

koomenJe , alle 'woorden in eenen gemeenen Jtnnefpree-

ken.

WAnneer de Dieren gekoomen zijn tot eenen bequaamen ou-

derdomme , ende haar lighaam gefondisj foo rijfcnmetyderc

^op^edinge des bloeds in den Herte^okc met eiker ^ader-kloppinge-, foo

vecle Geeften naar de Herffenen, dat de Holligheeden, gelijk meede al-

le de Draatjens ofte Vcefeltjetis van dien, welke eigentlikhetgcwcef

van het Brein uitmaaken» daar van foodaanig gefpannen cndedaar

meede vervuld zijn > dat ydere beweeginge, van buiten op de

fin-tuigen van Höörfw, Sien^ Rieken ^ Smaakcn ^Voelen-, ofte van bin-

nen ydere pn^^lüw^ onfer eigene bewoogene ende drijvende H«-

meuren, welke Prikkelingen wy naar geleegendheid Vijriy Kitteling,

Honger^ Dorji , Wakkerheid, Vuakj, Luft lot Voortteelinge, &c. noemen-,

die Geeften daar van daan doen vliegen in die geroerde, endemitJ

dien gcoopende Seenuwen ende Spieren j welke dienftigzijn, ora

dat Dier foo te bcweegen , dat het fijne gefondheid ende eigen

weivaaren, alsook de Voort-teding fijncs gcllagts uitwerkc. Ende
werd als dan foo een lighaam vcrgcïcekcn by cenen Scijeepe ,v>'icr.s

Seilen ende Touwen door eenen doorgaanden winde {pannen, en-

de mits dien den Stierman» wanneer die aan het roer fit,bequaam

maaken om fijne reife te fpoeden, ende fijne gewende haaven te

befeilen. a

Dit alles bevinden wy niet alleen in ons eigen felven, met den

Heeften gemeen te hebben, maarwy bevinden daar en booven ook,

dat de Almoogende God daar beneevens aan onfcn lighaamc eene

reedelikc Stele gevougd , ende die voorficn heeft met foodaanige

krafren, op ende omtrend de hemeegmgen der Dierelike Geeften van

onfen gefonden ende welgcftelden lighaamci dat naar.onfer Sielê

it'ülen

a Ken. Defcmcs de Homine,
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willen ofte n'tet wiücH y opgemdde Geeften foodaanig vlieten, ofte niet

vlieten , uit onfe Herflcnen naar die ofte wel naar andere Seenu-
wcn, Spieren» ende Lecden, welke vereifcht werden, om onfc

menfchclike werl^en fus ofte foo te doen, ofte te laaten.

Ook is ons bekend , dat ons Hert door heete koortfen voor cenen

korten tijde foo oovervloediglik/y/^l/^^^^/^w in onfe Herflenenkan

drijven > dat onfe Stel, niet magtig zijnde die te beftieren,^fy alle-

fins ongeftuimig drijven ', Sulks wy als dan raafcn , a of wanneer
fulks ontrtaat uic andere langdurige oorfaken j dat die Menfchen ab
dan werden gefegt dol te zijn. t, Gelijk mee<ie die Menfchen, wel-
ke door cenige voorvallen, als ook door al te grooven bloede, en-

de daar uit in de HeifFcnen ontftaandc ^roov^ geeften, foo lan-

ge op eene faak denken, dat haare Ski als dan ook onmagtig

werd bevonden, om die Geejien van derwaarts af te wenden, en-

de mits dien op wat anders te denken j Het welk wy noemen
maaien j ofte mijnmen.c Ende wanneer aan den maakfele der Hers-

fenen, het zy weegens kle'mte
,
groote ^ ofte ^gure des Hoofds , ietwes

ontbreekt, foo bevind men ook, dat onfe Siel^ die geeften ende

leeden onfes lighaams foo wel niet leiden ende beftieren kan, als

dat in eenen gefonden raenfcheliken lighaame behoord : cnde noe-
men wy dat Gf;^ zijn.^

Alle welke vier iianden onfes behouftigen lighaams, ende onfer

ellendige Siele-y wy buiten on^cnfchulde onderworpen konnenzijn.

Sulks wy het lighaam foodaaniger beklaagwaardiger Menfchen.,

met goede reedenen mogen vergelijken, met eenen Scbeepe, wiens
Stierman binnen Scheeps-boord vanden Scheeps-gaften oovertpeldigd

is, ofte wiens Stierman door Siekte ofteeenig ander ongevaüe onbe-
quaam geworden is, om dat Schip wel te beftieren. Ende fou-

den die Menfchen op het aüerhoogüen te beklaagen wecfcn, het

en waare wy faagen, dat vecle andere Menfchen haar Lighaam
ende Sielc voorbedagtclik ende vrywillig in eenen veel beklaagcli^

keren cnde verfoejelijkcrcn ftande , door haarcn dronk^ daagcliks

doen vervallen.^ Het welk ons nu naar den eifle onfer F a b u l e
aan te wijfen ftaat.

C c c c Dat

a Phreneticum ejfe, b Vurere. c Melancholicum efe.
d Fatuum e^e. e IneLriaru
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Dathctonmaatig gebruik des fterken dïM^^ alle te gelijk en fecr

haart , foo veele en grove gecften , in den Hci (lenen docd ftijgen y dai

onfearme Sid die a's dan iiietbcftiercn cnbcfteeden kanfoodanig,

dat wy een reedelik menfchelik keven leiden konnen» is ecnenyderc

kennelikj gelijk ons ook niet min behoorde bekend te zijn, dat

die oovcrvloed van groove orib^quaame geefien inonfe HcrflTenen, en-

de die oovervloed van Vogt oover onfen'geheclcnlighaame vcrfprcid

zijnde , ons gants onbcqiiaam maakt , om een gcfond beefteli\ ke-

ven te leiden > ende dat derhalvcn een dronken Menfch ten dien op-

figte veel minder gcagt moet werden als een gefond Beejl.

Want door den verlïefe aller Reedenkaavelinge, oniftaat uitdeii

dronke, dat een die naaweliks fpreeken kan, als dan fijne Wel-
fprcekcnheid wil toonen,cnde ook alle fijne ^f/;^/w.v«oopenbaard.

Dat een ander Blood-hart geduurig /«•r/^ van fijne Helden duadeny

cnals^dan ook fcerligtelik legt, van iemanne veragCjuitgclaggen,

befpot 5 ende gehoond te zijn, ende fondcr reeden als een Do'le Man
vegten wil. Dat de derde uit der aard vrces-agtig, bekommerd,
ende arm1iertig zijnde, fig als dan y?o«r, /ör^f/o«y, ende r^'i^rchijnd

te zijn. Dat de vierde mi der aard _^ö«r zijnde, als dan ksnderlil^

verfchrikt ende vervaard werd. Dat de vijfde gelijk als in eencn

Aape hervormd werd , ende allen Narrcnpotfen bedrijfd. Dat de

fesde enkel wil bjjladpen met den ecrftenvoorkoomenden Menfche:

ende fomti';ds ook onbefchaamdeliktoond die lecden , welke nug-

terc Menfchen forgvuldiglik dekken. Dat de feevende als een hlok^

ter necder fi';gd ofte fir, ende nog kennifle, nogte gehcugcniilc

draagd van alle het gunt m fijn byweefen gebeurd is,6cc. Sulks

een Dïonkams lighaam als dan fecr wel vergcleeken mag werden

by eenen Scheepe, wiens Stkrman fijn eigen Roer ter beftieringe fijns

Schips onbequaam maakt, ende vervolgens voorbedagtelik fijn Schip

van den wreeden Golven ende Winden, fonder eenigen llreek te

konnen houden, heen ende weeder laat flingeren.

Dog hoe verf heiden de Dronhjards onderling mogen weefcn, Too

koomcn ly nogtans hier in oover eenj dat de flctke Dranken in

den beginne al te veele ende groove geefkn gemaakt , als ook te

veele vogt in den lighame vcroorfiiakt hebbende, de felve druiiken

niet alleen ongevoelig, oüedoov de Svpe^tgAMen en door !''/<:« verdwij-

nen



De Dmikerd ende fijn Wijf, 571
ncn ende geloofd werden, maar dat die aldus verdwijnende /^ri^
dranken, middeler- wijle ook veele voedfaame deelen ende geeften
die anders fins in onfen lighaame langer blijven fouden, uit onfcn
bloede metfig flecpen: Eeven gelijk de Chimijien hunne drooge krui-

den met gemeenen waatere bevogtigd hebbende 5 door de kraf-

ten des Viers niet alleen het gemeen Waater , maar daar neevens
ook de aüer-jijnfie ende kraftigsie deelen der opgemelde kruiden uit

den keetele in den helme doen rijfen, ende aldaar needcr Horten,
in foodaaniger vougen, dat diedrooge ende daar naa fapige krui-

den ^ dus alle haare kraften verliefen, ende eindelik als ga'nts on-
nut zijnde, verworpen ende vertrecden werden. Sulks alle die
Dronkaards desgdï]hSi d^izr nao. geeji- ende lufteloofer werdendc

-y om
fig te herftdlen, al weederom hezhaairvün den Honde begeeren,
ende van daage ten daage meer ende meer fierken drank van
riooden hebben.

Ende moogen wy derhalven met goede reedenen wel feggen,
dat de Dtonketifchap een ouheeterlik^ quaad is, ende dat de Dronkaarde

eewig- duurende SLiaven haarer eigene Tonden geworden zijnde , daar
j,van krijgen blaaweoogen, ofte een verftcld duifier gefigt,dee-
5,lu\ve aanligt-verf, bcnaawde aademtogt , hoofd-pijn, flaame-

„ rende ofte yfer-flaande tongc , duiftere vermengde flemme:
„ibooje beenen ende mits dien dwaalende treeden» diefomtijds
,,de dood, ende fomtijds wonden verooriliaken , door onverwag-
„te neederflortingen des Dronkaards ^ Diepe, dog ongerufte y/rf4/?^«,

5, in welken fy fig, ofwel ook te vooren bebraakende, bepiflen-

„de* ende bekakkende, eenypof haarer aller minfte Dienaaren en-

,, de Dienjlmaagden werden*

Welke wijfe van leeven der opregte Dronkaarden, fbo lange
duurd, tot dat fy gemeenelik, fonder ccnige voorbereidingen
feer fchielik, ende arger als de domme Beeflen^ die gecne an-
dere onveranderlike fland der Siekj ofte o^fiandinge \x\i den Doo-
dcn te hoepen , ofte te vreefen hebben 5 uit den leeven ten
graave needer daalen : Ende alfoo fig in haar leeven minder als

vmifchen^ ende ook minder dan domme Beeften gemaakt hebben-
de, fy ook volgens het feggen des üudvaaders Cbrjffoftomus , fig

gewilliglik in Duivelen veranderen, ofte getranfporteerd werden , <t

a Homil. i. Cccc 2 om
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om met lijve endefieleter Hellen te vaaren, en Je in dengefclfchap-

pe der Duivelen de cewige Dood te derven. Waar tegen de Dron-

kaards te vergeefs fig tragten te verfcboonen, met te feggen, dat

fy nicmanne vrcmds verongelijken, ende dat tegenden Dronk gee-

ne Borgerlike JVetten gemaakt zijnde , Ty niet konnen werden gefegt

.

daar meede eenige müdaad te begaan ,• alfoo met goede Reedenen

daar op kan werden geantwoord, dat fy waarelik 600de, die haar

met goede finnen ende vernuft heeft begaafd, ten hoogftcn ondunk^

baar zijn 5 ende dat fy ook tegen haire eigene ficle ende lighaame

fondigen, als fy fig van haare goede finnen ende oordeel berooven

:

Wijders dat de Borgerlik^ ^Vetten niet plagten gemaakt, ende door

ftrafïen vrugtbaarclik ofte ten naadeele des geenen die teegen fig

felven fondigd, uitgevoerd werden, is kennelikj^ om datieman

die fig felven verderfd, fwaarder gcftraftwerd, dan ttmgt Wetten

ende 'B.egters hem ftraffen fouden konnen.

Maar indien eenige Menfchen anderen, in wecder-wille der fel-

ven; door bedrog ohc geipeld dageliks de finnen ende het verftund be-

naamen, gelijk de Dronkaards iulks daagcliks aan hun eigen felven

feer gewillig doen: waarelik de Politike Begeerders fouden feerhaaft

door Wetten ende hooge Straffen foodanigen Menfchen doen ge-

voelen, hoegroote misdaadcn ende fchelmllukken de Dronkaards

op ende tegen haar eigen felven begaan. Weshalven hetlighaam

ccncs Jluapetiden Dronkaards feer wel vergeleeken mag werden byee-

nen roereloofen Stheepc ^ welks feilen ende touwen door gebreeke van

winden teegen den maft flodderen, fonder eenige vaart te maken,

ende waar in onderwijlen de Bootsluiden alle voorraad blijdelik ver-

teerende, ook inden afgronde dcrSee cindelikbegraaven\vcrden.

Ende of wel de daagelikfe ervaarendheid , voornaamentlik in

Landen naar het Noorden geleegen, ons van het opgemelden foo

veele voorbeelden verfchaft, dat warelik oovertollig is, eenigenvan

dien aan te haaien: Soo konnen wy des niet te min een fecrdoor-

lugtig in hetfoobere Oojien onlangs voorgevallen, nietverfwijgcn.

Naamem.lik Ibrahim, Sultan der Turken, verftaan hebbende, dat de

serfle fijner Vifieren Uebetnet Bafla teegen de uitdrukkelike tftt van

hwren Frophe^t Mahomet i niet alleen W'ijf'ï dronk, maar fig ook

daal'

a Cogi qui piejï , uefch mori* Senec Her^
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daar meede foodaanig opvolde, dat hy daar door allemenfchelikc

kenniile ende bequaamheeden verliefende, veeltijds als een dom

ende uitfinnig Beeft ter aarden uitgeftrekt kg : foo ontbood Sultan

Ibrahim den Vifier^ende dreigde hem aanftonds fonder eenigege-

naade te fullen doen worgen, alshy weederom bedronken mogce
werden gevonden. Dit niet jeegenftaande gebeurde, dat de felve

V'tfier binnenveertien dagen daar aan,eevcn dronken ter aarden ne-

der leggende, gevonden wierd $ ende dat de Sultan hem dus (lendC)

in fteede van hem aanftondste doen dooden, eerft wilde proeven den
wijn» die den opgemelden Vilicre JSieimnet^ de eewige verdoeme^

nijfe {ijncr Siele, de ff'<?f, den Keifery cnde fijn tijdelik leeven^ had

doenveragten. Sulks Ibrahwh die nooit IVijn gefmaakt had, de Flef*

fe, welke nog neeven den dronken Fi/ia^ ftond, namj ende de-

felve aan fijnen monde gefet hebbende, deefe aller-lekkerfte Griek,'

fe Wijn foo aangenaam bevond, dat hy den Vifxere niet alleen die

misdaad vergaf, maar voortaan ook neevens hem, in feervertrow-

de Vriendfchappe leevende, gelijk de gemeenfchap van in ende
omtrend de felve faak te fondigen, altijds eenigfins onderlinge

Vriendfchap- maakt, a dien Wijn beflond te drinken. Ende oover-

mits dcgvoote Heeren haaren luften gewoon zijn, ooverdaadiglik in

te volgen, foo nam hy in dat drinken ende dronken drinken > foo ^
feertoej dat hy voortaan als een dronken Sot regeerende, door den ,^
Mufti ende andere Fi/ï^r^w jmitsgaaders door de Sfahis ende Jmtfa-
ren van Conftantinopolen af» ende fijn Soon Uehemet, oud {eeven Ja-

ren, op den Kciferlijken Seetclc gefet wierd. Terwijle de dron-

ken drinkende Vifier van de Jamtfaren gedood, aan ftukken gefnee-

dcn,endealfoo den Bonden voorgeworpen zijnde, vcrdondcn wierd.

Ende de Keifer felfs in der gevangenifle met dronken drinken foo-

foonig voort ging, dat hy nog in den Jaare 1648. fmoor-dronken

zijnde» als een onnut Beeft quam te derven, h

Oover fulks meenen wy den cigendlijken fin onfer Farule
te weefen, ons te leeren,dat met dronken drinken de Geddelike en-

de Msnfcbelike Majefteit gcquetdwerd.t: voor foo veel de Dronkaards
C c c c 3 haare

a P«;V nUMC diligitur nift conjciur. luvenal. sat. 5,

b Sie Howels letters ende Att^ma by een-

c Crimen Lafe Majeftaiit Divina c^ Humêvct.
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haare Lighamen van der feivcn behoorelike Bewcegingen j cnde haarc

re Stelen met eenen vau alle goede Reedenkaavelinge bcroovende,

ondankbaar zijn oover het allcr-grootftc goed , dat God ons gedaan

heeft. Ende dat fy met eenen haare Stele ende Ltgbaam , in dien

ftande flcUen om leer veel ({uaads onbedagt ofte onvoorligtigHk te

doen, terwijle fy fig daar beneeven onbequaam maaken, omiet-

wes goeds te doen, ofte eenige, het zy Goddeltke^ het zy Menfchelt'

kj Wetten^ te onderhouden. Als ook inzonderheid, dat de Dronk-

aards;j^ooit gebeeterd werden, maar in die fonden voortgaan, tot

dat fy gemeenelik , nugteren zijnde , uit patvherügheid eindelik feer

fchielik , of ook [moor- dronken vveefendc, van den Drankc verfrnoord

werde, endealfoo koomen te ftervcn.

Tz:.ce
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Iwee doendefehefaakycn^t Regt wijfdd'eentenloone

Een Strop omfijner keeU en d*aar op V hoofdeen Kroone,

Juvenal.Sat, 13.

_«£_

85. De Eefel^ Aap, cnde Midas.

DE KoeJipek endcde Nagtegaal^ttcgcn eikanderen twi*.

ftende oover de fchoonhcid haaresfangs, foo onder-

wierpen fy beiden haar verfchil aan der uitlprake des Ee-

fels'y die oovermits fijne lan^e ooren, vermoed wierd den

Tang, ende daarvan beft te (uilen hooren cnde tekonnen

oordeclen: alwaar yder van hun beiden op hun allcr-bfl|jfs*

(ten gefongen hebbende > de Ecfel oordeelde dat de Koe^

koek
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^/?ffy^aller-luidft, endeook aller-onderfcheidentlikft-, maar

de Nagtegaal daar en tecgen al te faft , ende een al te feer

verbrooken gemengd gefang, gefongen had : ende dat mits

dien den J{oekoe^ de prijs tocquam.

Welke //;>//;r.2<2y^, als voorkomende uit des Ee/els onkondc
ofte quaad-willigheid , de Nagtegaal betrok in hlaaringe

voor den Aape^ als meenende, dat die onder allen Die-

ren den menfchen meeft gelijkende, een gefonder oordeel

hebben, cnde als regtvaardiger wccfende , eene beetere ntt^

fpraak daar oover doen foude. Sulks fy beiden voor den

Aape verfcheenen, alwaar fy vervolgens alle ding- talen

gehouden, gefongen , cnde haarc faak op het fchoonften

bepleit hebbende : foo wees de Aap , dat de Nagtegaal de

wedding niet verlooren , ende de J^ockoek ook daar be*

neevens fijne faak feer wel verdeedigd had

Ende oovermits deefe uitfpraak foo duifterofte dubbel-

finnig was, dat geen van tween, het zy Koekoek het zy

Nagtegaal
-i
die konde verllaan , foo wierden fydes plei-

tens moede , ende onderwierpen fy des weegen haar vcr-

fchil eens ende vooralle, fondereenig verder betrek, aan

den ftaatigen Koninge Mïdas ^2^^100 die fijne Zsc/^/j Ocr.n

foo bedekt had gehouden, dat die voor den Njgfcgaale ver-

borgen waaren gebleeven^ waarom fy hoopte, dat hy als

een fecdig verftandig Menfch, een goed ende klaar oor-

deel foude vellen. Maar Midas ^ niet dan Eeftls Goren

hebbende, bevcftigdedeuitfpraak des Ecfels-^ endcmocll

die foet-fingende A^/.;^/é'c^^// geduld hebben.

Hier naa gebeurde , dat een Boer een fwaarc faak , daar

hy onnoofelik meede befchuldigd was , voorden Regtere

met grooteren ernile bepleitende, fag dat die Regter, fchoon

hy /i^emnfje gcnoug had, ende niet onregtvaardig fcheen

tewcefefij nogtans uit agtelopjheid der faake, 'mjlaape

ge-
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gevallen was j weshalven hy luide riep , dat hy een feec

aanmerkwaardige faak, endeten fijnen einde magtig die-
nende, foudeverhaalen j Soodat hy den R^jiter daarmce-
de opwekte. Seggende : „ Dat hy voor deefen aan eenea
i)Athmmi/er had verhuur-d eenen Eefeiy om daar op van
5j Megara naar Atheenen te reifen , mits dat de Verhuur'
3ider fijnen eigen Eefel drijven , ende weeder huiswaarts
„brengen foude. De reis ondernoomen zijnde, gebeurde
„dat de hitte des middags voor den Reijere feer fwaar
„viel, ende dat de 'Drijva ^om die te ontgaan, gedurig
„fig in der fchaaduwe des Eefels ende des Reifers ^hioid:

„Waar oover de Reifer nijdig werdende, hem gebood
„ uit der fchaaduwe te gaan , feggende, dat hy alle het ge-

„ mak ende gebruik des Eefels gehuurd had , de Boer ant-

„ woorde ongebonden te zijn iWitd^tfchadnwe des Eefeh
„te gaan, allbo hy hem den Eefeiy maarniet fijne/?^^-

„ dtiu; verhuurd had Dit gefegt hebbende , ging de Boer
fchiehk uit der Vierrcharei £nde als de Regter y die door
dit verhaal wakker geworden was , ende daar naar met
goeder aandagt toeluifterde , den Boer weeder riep om hem
te vraagen , hoe *t met dat verfchil af liep -, Antwoordc
5, de Boer : „ Ik heb voorwaar groote reeden my te bekla-

„gen Heer Rïgter ^ dat gy fluimerd als ik u fpreek van faa-

„ken die mijne Eere cnde Goederen raaken, ende datgy
,, fiieedig toeluiftcrd, als ik u detwifl: oover eenes Eefeh
^ifchaduwe verhaale. Waar naa die Boer fijne Saak op
een niew den R^gtere voordraagende , merkte dat hy al

wcederom fluimerde , gelijk meede ,dat hy fl-mnerde als fij-

ne Tartte pleite. Ende als de Boer daar naa Vonnifle ten
fijnen naadcelc bequam, ende dat by Arrtji , foo betrok
hy cfteu de faak, Ênde als de Regtcr daar op antwoorde,
dat hy die faak voor geenen anderen hoogeren Rcgterete

Dddd bc-
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betrekken vermogt : lbo feide de Boer , Gndc daarom be-

trek ik deefe mifne faak van di^n Jluimerende ^ tot denfel-

Ven wakkeren aandagtigen Regiere.

Gelijk meedehier naa gebeurde, dat deefe felfde Boer

cover lande gaande, eene Teer erbarmelike ftemme hoo-

rcnde , derwaarts ging > ende bevond dat eene Sianz dec-

relik onder eencn- fwaaren fteene gedrukt lag, endt* hem
bad haar te willen verloflen , onder toefegginge van hem
daar naa eenen feer grooten verborgen Schat te Tullen

aanwijfen. De Boer ten deeleuit meidc-lydeny ten deele

mx. begeerte om dien Schat te bekoomen, het felven ge-

daan hebbende •, gevoelde dat de Slang in fteede van dien,

hem ten lijve Iprong, ende wilde doodenj feggende het

felven tegefchieden met de hoogfte RtgPvaardigheid ^tX-

foo de Mtnfchen^ de Beijlcn niet anders plagtcn te han-

delen. Ende bewees de Slang het felven met" volgende

Voorl7€eld£n,.xx\\ etrjivn eenes Taards^ welkeenen Ruitere

'm veele gevegfen, ook met wonden in fijnen lighaame

teontfangen, meenigmaalen geredded hadj endedes niet

te min in fijnen Ouderdomme cpdcn dij ke gejaagd, en-

de eindelik den Hm den ten eetcn gegcevcn wici-d Ten
twee^itn foo bewees de Siaiig het l^lven met den Honde ^

welke fijnen Hecre vcele Jaaren op der lagt trouv/clik ge-

diend, den kofl: verfchafc, ende ook middeler-wijle lijn

tliivs meenigmaalen met gevaare fijnes Iccvcns voor Dic-

'Vcn befdiermd hebbende j des niet te min in .fijnen Ou-
derdomme ten huifcn uitgejaagd, ende aldaar in koude,

reegen, ende fneewe, van hongere fterven moefi:, ofccden

Schmderm oovergcleeverd wierd. Eindelik ende ten der-

den kan nicman beetcr als gy weeren, fcide de Slu9!gy dat

de Boeren 'm bet gcm-een, aide gy ook felfs, den dienft

dctO/Tr?/', ortT haarc, ende ook uavc Akkers te ploegen,
••-' " ende
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ende hunne ofce ook uwe fwaar gclaadene Karren ende
Waagens te trekken;, ofte voor te ftooten, genootcn heb-
bende^ fy ende gy des niet te min de fJvc OJJen altijds

in haarcn ouderdomme ten flagtbanke oovergeleeverd heb-
ben, ende hebt om der felven vlees te eeten, ende haa-
ren huid te gebruiken

De Boer hier op niet konnende antwoorden , ende ia
doods benawdheid weefende-, fag onderwijlen eenen l^os

naarderen : weshalven hy de Sla?ige bad, foo kennelijke

onregtvaardighetd XïiQt te begaan, van fijn eigen Regter tQ

rwillen zijn ; m^ar het verfcLaiil te ftellen ten mitTprake des
aller-fchranderflen Diers, naamelik des boffen -, Ende dat
de l^os als Regter door den SUngt xvisx. verworpen mogt
werden ; alfoo die felfs een Bc eft zijnde , nier konde wer-
den vermoed , meerden Menfchen dan den jDicren, goni-

Higite fuUen wcefen. De Slnng fteunende op de fcenne*

hke .Gt'tegtigheld haarer Saake, was daar in te vreeden

:

Maar de Boer de waarheid der reedenen door der Slange
bygebragt weetende 5 feide den yoffe in' t heimelik: „De
55 Slang kan u foo wei als my , dooden , ende kan fy u niet-

5,wes ten eeten geevenj ik daar en teegen beloof « dage-
,, liks een mijner 'Hoenere^^iy indien gy my vry fprcekt.

Waar op de l^oi opgemelde befwaaringen ten lafte deS
Boers ^ als ook het befluit der Slange gehoord hebbende-
naamelik, dat daar nietwes regtvaardigers konde werden
b:dagt , dan iemanne in te meeten met der filve maate daar
hy meede uit gemeeten heefc : Soo fprak hy dit tujfchen Ton-
nis. Van deefer Saake kan ik geen eindelik goed Vonnis
geeven^^e ten ^j ik fie hoe alles ren werke gegaan is. Daar
op foo kroop de Sfang in den felven hoole, ende uit be-
veele des i^ojfen \t\d^ de Man den Steen fulks daair

a Tuit infpe^io OcuUris,

Dddd z op,
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op, ende voor, dat hy van der S/arige bevrijd wicrd,

ende met den Voflc huiswaards keerde.

Eindelik gebeurde, dat een flerk Blmdman met eenen

fwakken Kreepefe gefelfchap ren feekeren Reife maakte •,

onder voorwaarden, dat de Blinde den Rreepelen dragen,

ende de i^reepele den Blinde onderwijlen den wegwijfcn

foude> ende gebeurde het wijder, dat de Krcepele op den

weege eene fchoone groote (Je/ter fiende, den BtinUn wees

waar die was, ende hem verfogt die, op te raapen, alsook

hem die te verhand-reiken j het ctrjlen deed hy, dog het

andtr niet; feggende, dat hy die Of/?^? "ge\'onden had,

ende hem toequam,het welk de Kreeje'e Man ontkende,

voorwendende, dat hy alleen die gefien, ende albereids

met fijne gedagten ge-eigend ende befcetcn had , eer ^f

in der hand des Blinden gekoomen was, Weshalven daar

uit ontftond een fwaar ende lang-duurig Troces^ tot dat

fy beiden pleitens voor den Hoove moede zijnde gewor-

den, hetfelven verbleeven aan eenen gek00renen ^^^^^
Manne^^iQ aanftonds de Oefter geoopend hebbende, haar

vertoonde, d^it de fihelpen ïeedig, ende de Oejier allan-

gen tijd door de Advocaten ende Trocurato^en op ge-ee-

ten ofte verpleit was ; fulks hy ydcre der partyen niet dan

eene Itedi^Q Jcht;lp geeven konde.

Uitlegging der Woorden»

'A/fet den E E s E L E
, C7ide met Midas, ^werd Vrr^

[taan , een domme on^eetende ^<i^ter.

Met den A a p e , een grillig ende boos- aardig ^^J^er,

. ^„dfe den onre^tVaardigen niet in den on'rdijke , endeden

' tegtyaard'igen niet in den gelijke Jlellcn willende , Voor-

we--
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hedagtdïk een feer duifler ende twtjfdagtig Vonnis geefd.

Met den (liiimerenden R egt ere, een (^egter die

flg de Saak mg Voor, nog teegen aantrekt^ ofte die de

felVe niet onderfouken Ttil 3 ende ah het tot een o pi-

nceten komt^ flg altijds met de meejle ftemmen Vongd,

Met den Voss E y een ^egter die kennijfe genoug heeft
^

ende ook de Saaken onderfoukty maar het regt altijds

T^yjl ten yoordeele des geenen ^ die hem de meefie ge-

fchenken doed.

Met den B o e r e » als ook Blinden ende K r e e-

PELEN, tperden 'Ver(laan plek gierige Menfchen ^ die

yan Pleiten niet ophouden ^ Voor dat fy alles Verpleit

hebbm.

Met de twee Schelpen^ 'berden "Ver[laan , de fakken

met de Jltikken-.'ü'elke pare h yen eindelik naa geweefn

Vonnis j ofttel mee/l naa uitlj^raake der goede Man«
nen j naar /tg neetnen ^ in fteede Van het gunt waar
ooVer Jy gepleit hebhen.

IN deefe onfe Fabulen en ie Ap o logen, zijn de ge-

yjüen des Pleitem foo mecnigvuldig, ende foo klaar voorgcdraa-
gen , dat wy met goede reedenen getwijfeld hebben, ofhecdien-
itfg foudc wceftn, ietwcs meers daar omtrcnd te feggen: ende
eindelik vinden wy nu, niet dan om wel ftaans wille, goed, onfc

gewoonte aldus te vervolgen.

Het nyje Regt ofte een goed Vonnit nictwes anders zijnde » dan
eene appiuutie ofte verkpArmg ende uitfpraak^des Regtcrsy die de genC'

rale Wetten toepafd ende duid op die gevuUcn , met de welke de[elven ipaare-

Id'^oovcr etn koomeriy ende oover de TVf/tf« als dan gepleit is geweeji : Soo
behoorJe een ydcr fccr ligtclik te konncn fien > dat in Landen ofte

Dddd 3 Steeden,
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Steeden , danr een eciiig Hoo/ti alle Wetten voor den Ondcrdaanen
waakeity uitleggen , ende door fijne Bedienden nnar fijn welgevallen

doen uitvoeren mag-, gccne fcbaadtwe van Regt y voor den Onderda-

nen te vinden faï wccfen j foo wanneer dat Hoofd fijnen l^edienden,

ofte Regteren daar omtrend cenig ge- of:c verbod gelieft te geven.

Hgt welk uit de Hiftorien der Barbaren, Grieken, ende Romenien te

willen beveftigen, oovertolUg foude wecfen j cnde wy derhalven

geene Voorbeelden , dan die van onfen tijde fullen aanhaalen.

Gelijk op het begceren des CardmaaU de Richelieu, deonnoofelc

Maarfchalk Marillac door den Regteren gedood wasj foo wierden
ook in denjaare 1Ó41. door dcsfelfs begeercn Rcgters gedeleg£erd,

om den gevangen Heer de St. Pr^«i/j Gouverneur van Atregt, te ver-

oordeelen ende te doen derven: hoewel die Regters fi-^-nde, dat die

Gouverneur toonde Brieven met de eigene band des Ixonings aan hem
gcfchreeven , uit krafte van welke hy toonde gedaan te hebben,
het gunt, waar oover hy befchuldigd wierdj hem geerr.efoudcn

hebben vry gefprooken, het welk de Prefidetn der daar toegekoo-

reneende bcrtelde Regteren fiende, fijne omvraage afbrak» cnde

die Regters niet dan des anderen daags weederom dcede vcrgoa-

derenj naa fvvaare dreigementen aan ydere van dien in het bv-

fond.er ten fijnen huife gedaan te hebben, van dat fy in des Cardi'

tiaals toorne, ende mits dien in den fel ven flanje daar de Heer
van St. Treuil fig nu in bevond, fouden vervallen} ende op fooda-

niger wijfe veriaecghy ,-dat fy den onnoofelen ten fwaarde doem-
den, a jaa dat meer is, wy lecfcn dat wanneer de Heer van Val-

kenborg, Gouverneur van Oranten, fig aldaar foockanig hadgedraa-

genjdat Frederil^Hendrik., Prins van Or^mf;/, foo een groot misnou-

gen oover des fclfs ongehoorf-iamheid liad geki"€egen •, dat van we-
gen opgemelden ?rince, den Heere de Knitit wierd belaft, fig in

alle manieren van dien Gouverneur mecfter te maaken. Ende dat

daarop volgde» dat die Gotircrntur oovervallen, ende in ccne Ka-
mer dood gcfchootcn wierd, fondcr eenige voorgaande Regts-j>lee-

ginge : foo fegt de Heer de la Vife , Geheim-fchnjver van Oranient

cnde die hier omtrend hand-daadig was j Men konde omtrend deefen

Menfche den gemeenm weg van Regten metgebruiken. De Priiicen zijn mee-
iters öovev de Wetten > end^ als jj het oorbdar vinden, foo beginnen

fjf
ha-

re

a Sicrecitdelamortdu Steur d« St. Preuil » êlt •ol{ Aittma Boul^^ti-
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re Regnpleeginge met der executie, a Ende hoe ChriJitM, geweefenc
Koningin van Sweeden, felfs binnen Parijs , daar haar gant$ gee-
ne pubiike ntagt toe quam , des niet te min fteunendc alleen op de
fchaduwe van de magt, die fy wel eer in Si^eeden hadde gehad, Ton-
der eenige voorgaande Regts-pleeginge, in haaren Huife aldaar,

misnougd zijnde oover haaren Giheimfcbrijver, hem deede binden
ende dooden , is eenen ydcre bekend.

Ende dat fclfs in Landen daar Vorftett zijn die geene magt heb-
ben om [petten te maken ofte ui: te leggen, maar die alleen door
Officien ende Beneficien te geeven ende Te doen verkoopen, ofte te
ontnecmen, de Regters cenigfins dwingen kennen; feer fwaarelik
cenig Regt te vinden, is, Ican men daageliks ervaaren : Ende leerd
ons fulks de /ie/% 5f/;r(/r feer klaarelik, wanneer fy van den Ko-
ningen van Jnda , dat geene mtgeevende Heeren , maar Vorfien des Volks

Waarenj in voigender wijfe fpreekt:

„Haare Hoofden Kcgten om gefcbenken , ende h aare Pr/f/?m leeren

5, om looriy ende haare Propheeten waarfeggen om geld.

„Ai my, want ik ben als wanneer de Soomcr-vrugten zijn in-

„gefameld,. als wanneer de naa-lcefingen in den Wijn-oogfiege-
jjichied zijn: daar en is geene druif om teeeten 5 mijne biel be-
jjgecrd vroug rijpe vrugt. De goedertieren is vergaan uit den.

„lande, ende daar en is nieman oprcgt onder den Menfchen: Sy
„ loeren alle op bloed, een yder vervolgt fijnen Broeder om hem te

,, verftrikken. Om met beide handen wel dapper quaad te doen,

,, foo eifl de Vorfl, ende de Regter oordceld om vergcluinge. l,

Ende dat wijders het regte Regt niet te verwagten is v^n eenera

Menfchc alleen > hocdaanig die ook zijn mooge, kennen wy li.r.

tclik bcgrijpca, als wy ooverdenken, hoe onvolmaakt de Men-
fchen in het gemeen zijnj naamelik hoe onipeetende ^ hoe/i^/ inan-

derer iVIenfchcn Saaken, hoe ongcftaadig, hoe geld- ofte heers.fugtjg^

hoe gon/i- ofte haat-draageride de felve zijn -, fulks, indien de feive

geene ^^r^i/i? oover haare onrc^tvaardige Vonniflcn hebben te ver-

wagten jC men lig behoorde te verfcekeren, dat fy de Vf'etten, wan-
neer die telgen haare geneegendheeden ftrijden , nooit in agtinge

nemen fnllen, om haare Vonniflcn daarnaar te rigtcn; maar dat

a Vojc:^, Hifl,d'öra}]?^ie p,ig.28(), b tvUcha cdp. 3. ende cap, 7.

c MAxit/ui pciCMiM iUiceli)tiinipin.i:atii jpcs. LiQemiuvmnfsji^^nus deicrijtei.
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fy akijds haare eigene gonft ofce afgonft involgen fullen. M'

Ende indien wy daar en booven gedenken, dat de Voor-ffruaken

ende P/fif-fc^/ör^w,nuniet als wel vanouds in de Grickfe ende Room-

Ce Ke^uhüken ^ haare Schutsgenmeri b om /o«/?i ende alleen om ^erc

te behaalen , befchermden ende bedienden : maar dat fy die nu niet

dan oïageld te winnen befchcimcn ende dienen; Sulksfy nu uit de

lAHgduurigbeid ende imenïgvuldighetd der Proceffen, de msefte frofiten

trekken konnen ende gewoon zijn te trekken: foo is ook nu uit

dien hoofde des te meer als voor dcefcn waarhafiig, datdeRcgt-

vaardigheid ofte het regtc Regt van der Aarde ten Heeniclc gevloo-

gen is. Welke onfe Reedenkaaveling met dit fcer vermaard voorval

in onfe Hillorien werd beveiligd. Wanneer de Hertog vanBraband

ende de Graaf van Vlaanderen in den Jaare 1557. feer heftig ende

met veel land-verdeifs teegen malkanderen haJdcn geoorelogd,

ende des oorelogs moede wierden j foo gaven fy haar verfchil gants

ende aloover in der uitfpraaken des Hertogen Willem van Bejercn,

Graave van Holland. Ende deed de Graaf van Vlaanderen fulks des te

liever, omdat onfe Graaf fig het felfde Rcgt op Heufden tegen den

Hmoge van Braband^ als hy op Uccbelen fig aanmaatigde. Maar viel

die laak geheel anders uit, als de Graaf y^n Vlaanderen^ die dwaa-

felik op üjn Regt ende niet op des Regters ^o;//?f Iteunde, gemeend

had} Alfoode Graaf s-x^ HoUand^den Hertoge van Braband beloofde,

hem Mechelen te fullen toewijfen, indien hy van der Heerlikheid

Heufden ten fijnen voordeele wilde afftand doen. Ende alfoo de

Hertog van Braband vreefcnde anders fins beiden te verliefen, hem

fulks ligtelik toeftond, foo wees hy Mechelen den Graave van Vlaan-

deren af, ende den Hertoge van Braband toe. Waar uit nog indee-

fer Eewe,op foodanige gevallen ons fpreekwooid, Hjf fpeelt neus-

den mijn , Mechelen dtjn , werd gepaft, c

Ende is het eene fcer kennelijke Saak, dat hoe de ColUgun van

Jadicature uit weiniger ofte uit meer leedcn beftaan , hoe het regte Rcgt

ook min ofte meer aldaar gevonden fil werden : infonderheid als

onder die leeden gelijkheid van magt ende aanfit-n is, ofte niet is.

Ende om niet te fprecken van de ordinaire Collegkn van Judicature,

foo

a ludLesfape popteritwidiamadimunt diviti, aut propter mfoicerdiam addufU

pAupcii» Terenh in fhomu b Advocaten > l'rocuxcurs , CUemen»

c I. Gcrb, a Leid. Couth-p* 88.
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foo in de Steeden als ooverde platte Landen, ende in de Hoven :

Soo fuUen wy alleen indagtig zijn het gunt in onfe lOtjgsraaden is

voorgevallen 5 niet inde Jaaren 1Ó72, ende 1Ó73. Want die won-
den te vers zijn om oopcn gekrabt te mogen werden. Maar Tul-

len wy alleen fpreeken van den Jaare 1622. als wanneer Capitain

Vitfort het fterke Huis R«^,met geene meerdere onvoorfigtigheid

den SpAanfchen oover gaf, als de Gouverneur van Gulik P/than die

Stad dcede vallen in de handen der Spaanfcherii ende des niet te

min de eerlle onthoofd, endede ander vry gefprooken v^ierd. a

Ende 00vermits men feer weinige Regtbanken ofte Vierfchaa-

ren , in de gantfe wijde weereld foodaanig befteld ofte opgercgc
vind, dat opgemelde menfchtlike gebreeken aldaar geene plaatfe

vinden konnen» om door onrcgtvaardigc Vonnifl'en
, ^0^^ Regt te

vcrkeeren in Omegt , ende ook Onregt in K^^f^,foo is van oudsmet
groote reeden gefegt , dat de Regtvaardigheid ofte de goede Juftttie van

den ^ardboodeme ten Heemele verhuisd ivoi . Ende eener gevraagd zijn-

de > of men in fceker Vertrek ofte Saaie, dienende om de Vicr-
fchaardaarin te houden, Re^f gedaan wierd, fecr befcheidendlik

antwoorde, Nw>, maar men /ck/i h'xcv Vanyen van een.

Gelijk meede feekere Weeduwc Vrow in den Jaare iji^r. door
de Raaden das Keurvorflen Fr^^m^van Sahfen in eene fware pleit-

faake feer verongelijkt weefende, met groote reedenen in aller

eenvoudigheid-, door een Smeekdchrift van den Keurvorjie verfogr,
dat haar het regte Regt mogte gebeuren.

Sulks het eindelik Ichijnd , dat men by naad foude mogen Ceg-

gen, dat het de aller- vroomfte Rcgtcrs zijn, die niet oopentlik^tee-

^f» het Regt aangaan, ende alleen alle twijfelagtige Saaken ten
voordeele van haare Vrienden ^ endeten naadeele hai'CT Vjanden wij-

fcn. Gelijk men fcgt, dat in Vrankrijk feeker Raadsheer van een
Parlement , op de kanten fijner bouken van Bartolus ende Baldm

,

in alle twijfelagtige gevallen had gefchreeven: Dit kan cenen Vriend*

tejlaade koomen;b het welk bekend wierd, als naa fijne dood fijne

Bouken by oopcnbaare opveilinge wierden vcrkofc.c

. De cigcndlike I<?fr onfcr Fabulen is, aan te wijfen, dat on-
der den Mcnfchen gecne Volmaaktheid is te vinden, ende datinfon-
dcrheid de Regtspleegingen ofte Vierfchaaren foo vol van gebreeken

E e e e zi^n,
a ^n^ma Boui i . b Cafuspo Amk9. c B^faU de Phil, de UQntagnt,
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lijn, dat daar geen ^egt van daan gehaald , maar wel fijn geld ende

goed. gefpild kan werden, volgens het oude Spreekwoord van de

vier Staaten des Landsj naamelikde Paapen , Eedel- ofte Krijgs- luiden.

Boeren ycndc alle die fig omtrend de Eegtbanken ofte Vierfcbaaren bee-

fig houden : Je prie pour vom totts. Je vous garde totu. Je rom nourris

totii. Je vom mange totts. Of gelijk wy in onfer Duitfe Tale feggen :

Ik Bid voor u Vaader. Ik werk voor u alle gaader. Ikvegt voor u.

Ik Rcgt voor u. Maar
Die wil pleiten om een Koe,

Breng daar van fijn Stal een toe,

Ende leeren wy dat voornaamclik , fecdcrd dar. die al tebefwaarc-

like kleine Seegels ten lafte der pleitende Vartj/en bedagt, ende in

fwange gcbragt zijn, niet alleen het regte Regt, maar by naaft alle

Viegtspieegingen oover (oo groote als kleine Sagken, uit den Lande daar

die in i'wange gaan , verdreeven hebben , in plaatfe dat de Regters

eene feer fchoone minderinge van Procejfen fouden veroorfaaken

,

met feer goed ende vaardig Regte te doen, ten voordeele der Re*^-

vaardigen ende ten naadeele der geenen, die onnoofele Menfchen
verongelijken willen. Ende om alles met eenen woordc te feggen

,

deefe Fabul Icerd ons, dat de Pleitende altijdsdeleedige SchiU

pen krijgen» terwijle des gemeenen L^iuds Schatkift.a gelijk mee-

de andere die haar behoorden te helpen ofte te fcheiden,inftccdc

van dien de Oefters ceten» ende gulfigop (lokken.

a Tifctts*

Men
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Men kend een Mans Wijsheid ende 'Deugd

als hy groot is.

jl^oncres mutant mores .feJ, raro ttv mehores

.

87. De Monnik ende de Jk.

E En volle Teef geen nefl hebbende om haare Jongen
daar in te werpen, bad feer ootmoedig eenen Hondy

dat hy haar fijn neft ten dien einde geliefde te Ieenen>

onder beloften, dat fy ende haare jongen in der eewigheid

hem daar voorcn fouden dankbaar weefen. Maar fig daar

naa met haare Jonge Honden , in den gcleenden Nefte

,

(Icrk ende groot geworden te zijn bevindende 5 foo wei-

E e e e 2 gerde
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eerde fy den Honde het geleende Nefl: wceder in te rui-

men : fcggende eene fcer onbillike ofre ongerijmde faak

te zijn, dat dQ.fterkere7i fouden moeten wijken voor den

/wakken.

Dit gefchied weefende, foo gebeurde dat een Eegeli

die met Jongen ^ ende insgelijks verleegen was om een

Hol te vinden waar in die te werpen , als meede, om dat de

Eegelveesde, dat de Slang al te voorfigcig weefen foude,

om fig als een Hond te laaten bedriegen , met den Eegele

haar geheel Hol in te ruimen , der Slange haare nood feer

erbarmehk voordroug , ende haar ootmoediglik vertoon-

de, dat haar /^^Z groot genoug was, om haar beiden te

bergen , indien fy geliefde toe te laten , dat fy aldaar ha-

re Jongen wierpe. Waar op die Slaiig niet konnende ver-

moeden , dat daar in ecnig naadeel voor haar foude ftee-

ken, goed vond, dat wcrl^ van barmhtnïgheïd te doen,

ende den Eegtl te huis-veften. Maar als daar na de jon-

<re geworpene Eegels foo groot waarcn geworden, dat fy

door der kleinheid des Hols ^ de gladde teedere Slange y

fomtijds met hare pennen querften; foovcrfogt die Slang^

dat de Ecgel-moeder met haare kindere?! het Hol geliefden

te ruimen , ende kreeg fy tot antwoord : ^'Die qn^iaiik isy

mag ruimen^ wy zijn hier 'wely ende [tillen , volgens het

fprèekwoord, blijven^ daar wy wel zijn.

Dit aldus onder deu Bteften gebeurd zijnde, ende alle

de Mcnfchen het felven gehoord hebbende , foo gevicld

,

dat een cJ^to fcer fiek geworden zijnde, ook feererbar-

melik ende ootmoediglik de Gooden aanriep j als ook in-

fonderhcld den G.ode JupUcr beloofde honderd Oljen op

te offeren, indien hy hem van fijne Siek te genas : maar

geneefen zijnde, offerde hy l.cm ganrs niet, ende ging in

teegcndecl ter Sec vaaren. Alwaar hem ecne fcer grootc

Storm
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Storm beliep, ende hy niet dervende 7»/>/Vé'r, die eenmaal

fchandelik door hem bedroogen was, wcederom ter fij-

ner verloflinge aanbidden j f^o wende hy figop AUer-Hei-

//^^«-daage , als wanneer hem die Storm beliep, tot alle

de Ht'il^^en des Hecmds, haar plegtelik beloovende, in-

dien fy door haare voorfpraake hem ten lande bragten

,

hy t'hunncr Eeren op hunnen Altare foude offeren ende

aaniteeken eene JVas^kaars eeven Too groot als de groote

Maft des Schips. Waar op, als eender Bvosgaften hem
feide, gy beloofd den Heiligen veel meer als gy bctaalen

kond: Soo antwoorde hy,laat ik maar ten lande komen,

Itipher heeft de honderd 0/y<fw niet gevorderd, ende ik

veerfeekere my , dat de Heiligen alfoo weinig om haar

Was koomen fuUen , als lupiter om de honderd Offefp^^

hebben , tot my gekoomen is. Ende indien de Heiligen

om haar Was tot my koomen , foo fal ik haar aanwijfen,

dat eene belofte uit nocde ofre vreefe gedaan, naar Regten

niet behoufd naar gekoomen te werden a

Alle het welken ter ooren quam eenes feer geringen

Mormiks eener Abdie^ oover welke een feer oude Abt het

beftier had. Weshalven die Mvnni': ^ hoopende tot dat

Attit naar des Aks dood te fullen geraaken, voornam,
fig omtrend die andere Mormikf-n foo wel te draagen jen-

de haar foo veel te belooven , dat fy hem daar naa tot

M't kiefen fouden. Sulks hy in alle voorvallen van fiek-

te ofte gefondheid. voor ofte tccgenfpoed der Monniken,
alrijds fig als de ^X^Qi-gtringste twd^ (:edienfttg^e 2\\(zv Mon-
niken droug i feggende, dit niet alleen voor fijne rligty

als de aller-geringfte Am^w/-^ zi.nde , te erkennen, door
hem gedaan te moeten werden : Maar dat hy felfs i^bt

Eeee j wcc-
a f. f

.
ƒ. quod metm canfi , & Ccd, lih, 1. 1. 1, de his tjitx ri irinus ve CMifi

gejlafHin.
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weefende , het felven alfoo doen , ende daar en booven

ook akijds indagtigwecfcnfoude, dac Alpé^ai ende Abbas^

een Abt in de Heilige Taaien , nietwes anders te fcggen

was, dan Vaader-^ ende dat het derhalven cenes i^bts

pligt was, alle die fijne Monniken te houden voor fijne

Kinderen 'i
ende voor der felven wclvaaren naar fijn uiter-

fte vermoogen te forgen. Alle welk doen , ende feggcn

deefes Monntksy den anderen gemeencn Monniken foo

wel behaagde , dat fy hem ook foo haall die oude t^ht

geftorvenwas, met ccnpaarige ftcmmer tot hunnen Aot

koorcn. Maar naaweliks was hy «^^^ geworden, ofhy
ftelde fig geheel anders aan dan hy beloofd had te fullcn

doen: ende ging dat foo hoog, dat hy den Monr.iken veel

harder viel , als de voorgaande Aöt ooic had gedaan. Sulks

een der Monniken hem de reeden vroug, waarom iiy,die

te vooren foo neederig ende gedienftig omtrend alle de

Monniken was geweeftj nu in tecgendeele alle de felve

Monniken foo ftuurs, trots, ende groots bejeegende,

ende Regeerde? endehy Abt aanftonds daarop antwoor^

de: „ Ik fogt als coen de flootelen decfer Abdie, cndc wift

„dat die ter aarde needer leggende, niet, dan met nee-

^, derig te fien ende veele hulpers ten dien einde te be-

jjkoomen, door my gevonden fouden konncn werden >

,>maar nu ik die gevonden hcbbe, alrijds behouden, cn-

5, de aan mijne riem draagen fal, ende draage j foo vind

„ik goed, die om hoo^e te gebruiken, met alle deuren,

„kiften ende kaflen, daar meede te oopcncn, als ook te

„fluiten 5 ende oovermits die wr^w^/^r/wi7 van fti2at ende

y^ti/drüy veranderinge van gedagten ende forgen maakt:

„foo meen lU naar mijn eigen welgevallen de Magt tcgc-

„bruikcn die ik hebbe, fonder dat gy ofce cenig ander

„Monnik lig daar meede hebbe te bcmoejen. Waar op
die
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die C^lonmk fwijgen , ende neevens alle de andere Mon-
nik'cn, den dwang des Jks geduldig lijden, ende daar

en booven prijfen moe(t, om door dat middel de ggnfl:

des Mts te verkrijgen, ende te behouden.

Uitlcggrng Jtr Woorden.

^
^/l/fet een Hond, hehben de Ouden Verftaan on-

dankbaare menjchen,

Met een E E g e l
, gierige , inhaaknde^ ende (teekeltge

menfchen.

Met eene Slang, een Voor/ïgtig menfch.

Alk de andere Woorden der tl^ee Apologen , lieerden in

den eigendliken Sinnegeffrooken , waarom fygeene uit'

leggtnge Vereiffchen : Dein dat met een Monnik
hier ook Verjlaan 'üperd een gemeen Onderdaan ofte

ïngefeetenj e^de met den Abt, ook een. Koning o/-

te Vorft.

DAt alle veranderingen van Saaken ende Tijden, veranderingen

van gedagcen ende forgen» by allen Menfchen, ende in^n-

derheid by den vevitandigften ende dcugdHumllcn te veroorl^ia-

kcn behoorden» ende ook veroorfaaken , weet een yder. Ende
is dit niet het eigendlik votrwerp onfer Fabui.eNi nog by ge-

volge der Reeden-kaavelinge, die wy hier fullcn voeren. Maar
zijn wy dier meeninge» dat hier nu ooverlegd moet werd-n, hoe
de MenfcKen in het gemeen fig dragen, ende behoorden te dra-

gen, wanneer fy eenige veranderinge der Saaken, die van andere

Menfchen hangen, begeerenj ende wanneer fy die vcrkreegcn

hebben. Ende dat infonderhcid hier nu ondcrfogt moet werden,
hoc de Menfchen fig behoorden te draagcn , ende in tecgcndccl

mccft
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meeftdraagen, wanneer fy in hagen ftande wcefendc, m%r Amtert

ende gïoote Mttgt oover andere Menfchen ftaanj ende hoe fy fig

gemcenelik draagen, wanneer fy die Amten ende Hoogheid vcrkrec-

gen hebben.

Ende fullen wy onfe Reedcnkaavelinge hier omtrcnd aldus be-

ginnen. Oovermits het de pligc aller Menfchen is, in alle hun
doen endelaaten fig te vougen naar haare eigene befte kjftmjfe of-

te bilUkhekl ende wetten des Lands,waar in fy wooneni fondcrfig

daar van cenigfias te laaten af leiden: ende dat fy ook van andere

Menfchen geene gonft en weldaaden genieten konnen» ten zyfy

fig naar der felven Menfchen geneegendheeden draagen i en daar en

boven haar doen gclooven , dat fy nog naar de genootenc gonftcn

ende weldaaden dankbaar fullen weefen > met den felven alles fins

behulpfaam te zijn, immers dat fy ten minften fig alfoo fullen blij-

ven draagen, gelijk fy deeden eerfy die gonft ofte WehJaaden ge-

iiooten hadden: foo volgd hier uit, dat verftandige ende deugdfa.ime

Menfchen feér felden van ondeugende boos. aardige Menfchen eenigc

gonften ende v/eldaaden te genieten begceren, ofie die van den
felven verkrijgen ; alfoo die verftandige deugdfaame Menfchen ,

den boofen quaad-aardigen niet willen tragten te bchaagen , en-

de ook nietwes fchuldig willen zijn, nogte bclooven mogen ofrc

konnen, dan het gunt een deugdfaam Man mn goeden getpijfen be-

hoorde te doen, ofte doen kan, ende dat gonft der boofen, niet

dan door Schelmftukkcn op het aller-kragtigfte verkrecgen werd.

Gelijk in tegendeele hier uit ook volgd , d.it een verftandig deugd'

faam Menfch, van andere Menfchen eenige gonften ende weldaa-

den genooteii hebbende, het zy fonder, ofte op eenige toefeg-

gingcj hy niet in gebreeke blijven fal,dic dankbaarelik te erken-

nen, ende te vergelden, foo verre het felven met cenen goeden
gemoede gefchieden kanj als zijnde een re^t kemeeken cencs regt

verftandigen dcugfaamen Menfchen, foo in voor- als teegcnfpoed,

aan geenenondcugenden verbonden te willen zijn , ende ietwcs vcr-

foukcnde , ofte verkrecgen hebbende , altijds de felve , dat is nog-
te in tcegenfpoeden ofte by iv«^^r«i^^ al te necderig^ nogte in voor-

Ipoedcn ofte verkrijg'vige eeniger hoogheid, al te hoogmoedig, maar al-

tijds ecvcn vriendelik^ ende beleefd tccgcn alle Menfchen , jaa ook
tecgen de aller-geringftcn te zijn.

Majy;
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Maar ©overmits de meefte Menfchen deefes weereWs, omerjian^

digy ofte hoosy ofte beiden z[\ny Soo bevind men ook, dat fy door-
gaans ietwes verfoukende, het zy van boos-aardige ofte dcugfaa-
me Menfchen, flg ten uiteYilcn neederig ende jlaafapi^ draagen ,

met alles te doen, ende te belooven te fullen doen, alle het gunt
fy meenen dienftig te zijn, om die Menfchen te beweegen, en-
de alfoo hun oogwit te bekoomen: fonder eenigfins in agtingete
neemen, of het gunt (y doen, ende belooven t met eenen goeden
gewifle gedaan, ende naargekoomen kan werden, als ook fonder
eenigfins lig te onderfüuken, of fy waarelik voorneemens zijn,

ende naa de genootene weldaaden geneegen fullen wecfen, "fig

ecven neederig als te vooren te draagen, ende haare beloften naar
te koomen.
Ende wanneer eenige Menfchen ftaan naar Qtnïge groote Amteti^

ofte eenige Uooge MAgt oover andere Menfchen, ende ook oover
de feiven, van wien fy de ftem tot dat groote Amt ofte tot die hooge

Magt verfouken, foo bevind men infonderhcid , dat fy (ig fdven
niet wel doordrongen, nogtc Ibmdvaftelik voorneemen, dicgroo-
te Amten ende hooge Magt te gebruiken ten voordeele der geenen>
oover welke (y gefteld zijn, ende nog min ten voordeele dergee-
nen , die haar tot de Amten ende Hoogheid gevorderd hebben.
Gelijk men ook bevind, dat die fclve Menfchen fig nooit wel
onderfouken, om feekerlikte weeten, o{ die hoogheid 'm haar niet
foo groote veranderingen van oordeelcn omtrend haar eigen doen en-
de laaten , a1s ook omtrend der mindere Ingefeetsnen doen ende
laaten fal maaken ; dat fy gelijk als met eenen Tuimel geeft geflaa-

geh zijnde, aanftonds fig fullen laaten voorftaan, aan geenen der
mindere ïngefeetencn eenigfins met eenige pligt verbonden te
zijn y ende dat daar en teegen die mindere Ingcfcetenen alle fins

vcrpligt zijn, haar te ceren^ te dienen y ende in alles, felfs metfpil-

iinge vun lijf ende goed, te gehêorfaameo.

Ende is dit de Beeden, dat men in het gemeen geheelc Volkeren

vind, die, wanneer fy in fecr geringen (lande zijn, op hoope van
gevorderd te worden, uitneemend Cccv tteederig, V'^P^f-agttg die-
nen , ende veele beloften van altijds dankbaar te fullen weefen
doen: Ende die gevorderd zijnde, des niet te min de aller-fror/?*

ende oudankbaarfte aller Volkeren van Europa \yerdcn bevonden te
F f f f zijn.
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zijn. Gelijk d\t ócn Engelfchen cnde ócn IVeJiphalingeft ^ &c. werd

naa gegeeven.

Dit is de Reeden^ dat de meefte Menfchen in laagcn ftande gc-

weeft zijnde, ende alsdan niet voorgenoomen hebbende, indien

fy tot hoogeren (lande geraaken , fig alle fms naar de Reeden te Tul-

len vougen» fig ook foo Telden naar de Reeden ende BiUikheid oTtc

Wetten draagen, dat daar uit onTe Spreekwoorden zijn ontftaan:

Als Niet komt tot Iet y

Soo is bet alls mans verdriet.

Dat daar geene Heeren , ofte Vrouwen moejeliker om dienen x,ijn , dan die

Dienaars ende Dienjimaagden geyi>eeft t.ijn. Ende ontftondcn hier uit

ook van ouds de klagten der Romeinen oover de Slaven ^ ende de Vrj-

gelaatenen, als Ty eenig bewind in haares Heeren huiTe bekoomen

badden, << gelijk wy nog heeden Teggen, dat men doorgaans be-

leefder ende beeter beTcheid krijgt van den Heere ofte van der Vrou^

we^ dan van den Dienaaren ende den Dienjimaagden.

Maar inTonderheid fiet men in deeTen de allergrootfle Veran-

deringen in de gedagten ende wij[e van leeven der MenTchen , wan-

neer Ty van gemeene MenTchen tot Teer groote Eer-amten , ofte van

die Eer-amten tot de opperjle Magt oover alle haare meede IngeTee-

tenen geraaken : b AlToo die verandering, waar in Ty fig als dan

bevinden, Too groot is, dat van duifend MenTchen, die tot Too-

daanige Hoogheid geraakt zijn , naawcliks een daar door beeter ge*

worden is.

Gelijk wy in de Heilige Schriften der Hebreen konnen fien, dat

Teedcrd den Jaare 2875. naa der Scheppinge der Weereld, tot

den Jaare drie ende dertig honderd een ende Teftig,c zijnde een

tijd van vier honderd ende Tes en tagtig Jaarcn, dat het volk van

Ifra'él en luda onder den naame van Komnge tot Vorjlen des Volks,

tj naaft erf-agtig gekooren zijn geworden, ende wy ook fien kon-

nen, dat alle de Telve Koningen, niet een uitgcfonderd, tot die

hoogheid gefteegcn zijnde, die Magt hebben gebruikt, niet tenwcl-

vaarcn des Votki, dat haar gonllelik ten Koninge gekooren had:

maar

a Maxima r^uaque Domut fervis i eji flena (uperh'f.

b Vt Dowmatintiii cohvcliuntiir. Corn. Tacit.

c Sie Setki Culttfii dr tiehici Chmiohgie.
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maar wel om haar te Tj'ramiifeeren ^ met haare eigene onmaatigc
luften te verfaadigen ofte hare w<^f', ter onderdrukkinge des Volks

te vermeerderen; ende (len wy eindelik, dat die Koning- ofte Vorfie-

liks onderdrukkingen des Volks van Ifr^el altijds zijn in fwan-
ge gegaan,. ten zy de felven Koningen foo jong zijn geftorven,

dat fy den felven. Volke. nog ^w<i nogte qua^d hchhcn konnen
doen. a

Ende werd ook op deefe gronden van den Keifere Vefpaftatiut

gefegt , Dat hj de eenigïle onder alle Roomfe Keiferen is geweeji, die

door fijne verheffinge tot bet Keiferrijk., een beeter Menfch geworden
is, dan hy te vooren was. Ende dat in teegendeel alle die an-
deren door die Eer-amten ende Hoogheid zijn boofer geworden , kon-
nen wy fien in de Bouken van Flavius repi/^«^, daar hy aldus fpreekt

:

)jt Gy fiet hier, dat daar foo weinige goede Vorflen ofte Keifers

>yzijn> dat eener met groote reeden heeft gefegt, dat men alle de
i^deugdfaame Werken der felvcn, in eenen rm^ foude konnen fchrij-

j5 ven, ende dat aan den getaale der quaade ende ondeugende wer-
,>ken der Kieferen ofte Vorjieny geen einde te vinden is. Ende hj ook^

nwijders daar by vougd. „Indien men ondcrfoekt de oorfaaken,

j) waar door foo veele Vorften boo[e ende ondeugende Mcnfchen en-
5j de Vorfen werden 5 foo fal men dat aan de volgende reedenen
3> moeten toefchrijven. Naamentlik aan haare al te groote magt , om
»)Ce doen ende te feggen alle het gunt haar luft, fonder daar 00-
») ver van iemanne berifpt ofte beftraft te werden. Ten anderen

,

3) moet het felfden toegefchreeven werden aan hunnen oovervloe-

)) jende Rtjkdomme : Ende dat fy daar en booven ondeugende trouw-
jjloofe Vrienden, vervloukte Lijfuragters , ofte Oppajfers , ongemeen
5,^im^^ ofte inhaalende K44wrr//B^^w, ende o( du^aafe y okegrouwe-

jflike Hoovelingen hebben. Waar by nog eindelik komt» dat ge-
>,mecnelikde Vorften felfs, aller Regeeringe' ende wat daartoe be-

)) hoord , gants onkondig zijn.

„Daar en boven heelt mijn Groot'faader my verhaald, dat D/o-

„d«»4w(u, eer hy tot Keifer gekoorcn wierd, plagt te feggen,
5>Dat daar niet fwaarderom doen was, als wel te hcersfen-, oover-
,,mit$ ten Hoove vi^r ofcc vijf Hoovelingen al voorens te faamen

F fff 2 fpan-

a SiedeBiul^in Samneh t derKsningen^ ende der Chrvniktn.

b In Divo ^urtliano.
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„rpannen, ora den Keifere ofte haaren Ueere te doen aan-ncemeil,

„eenen quaaden bedriegeliken raad; terwijlc de Vorft in fijnen Ho-
»5veopgc{looten, cnde der waarheid gants onkondig zijnde, nict-

j, wes hooren kan, dan het gunt die vier ofte vijf Hoovehngen

9, hem geheven te feggen: "Waar door hy gants onbequame Men-
5,fchen tot Amten vorderd, ende ook uit der Regeeringe wecrd

„foodaanigen, die daar toe feer bequaam zijn. Sulks de vroo-

„me, omfigtigej jaa ook de aller-beftc Keffer^ ende Vorji , aldus

,,door fijne Hoovehngen verkoft cnde geleeverd werd.

Ende is die nog het aller grootfte /«^, dat onder de aller-befte

Ben-hoofdige Regeeringe, naameiik daar de Kcwr plaats heeft, val-

len kan: Want indien die Keur op eenen Jongen, ohc jongen Man-

ne vald, foo is de (land der Ingcfcetenen nog veel ellendiger, ten

deele door de onkpnde der 'jonge Hceren, ende ten deele, om dat fy

geenen raad, dan van jonge onervaurenc Menfchen gebruiken, en-

de involgen willen-. Welke raad in het gemeen altijJs ftrekt,

om dien jongen Heer te beweegen, om arbitrair naar fijne luften,

fonder fig aan TVetten te onderwerpen, teregeercnj dat is, tot de

aller- uiteifte Dmnglandie. Gelijk de Raadv^n tornen ons het fclven

feer wel leerd , wanneer fy om te ontgaan, ofte te vermijden de

uitfpoorigheeden ende veranderlijkheeden der jojige Ke'iferen, den

ouden ende feer bcquaamen lacitus tot Keifer gckooren hadden , en-

de dat die des niet te min weigerde, her Keifer- rijk aan te nee-

men-, voorwendende fijne al te groote Ouderdom: als wanneer die

Raad door monde des Raads-heeren Metim Falco?itus litcomMhus daar

op aldus antwoorder

^^God zy ons gcnaadig, ende weere van ons, jonge Vorjlen; op

„dat niet genoemd werden Vaaders des Va.tderlands , baardcloole

,, jongelingen, die door hunnen Schrijf-mecficr nog moeten bcrigt

,, werden, hoe eenen Brief te fchrljven. Die óoov LekJ;:crnien ia

„ fpijfcofte dranke, door Schoufpeelen ende wulpfc Dtrtelheeden yp.og

„uitgelokt ende bcwoogen werden, om deele ofte die Borgermce-

^^Jler der Steede ende Republike van Rootnen te maakcn, <Jod bc-

5, hoede ons ! Wat reeden kan daar zijn, te begeeren eenen Kfi-

3,/fr ofte Vorfi, die fijne cioene Bere ofte Aanfien niet kan bcwaa-

,, ren. Dic geene kennip heeft van ecnige L^r.d-hejïier. Die, terwijlc

5,hy fijnen Opvoeder vrcefd, ofie naa fijne VQcdJler omfict,cndc voor

de
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,, de flaagen fijner Meefteren nog fchrikt, magt hcefr om te ftellen

„cnde ook fteld, Borgemeeprs, Veld-ooverfte» , ende Regtereu
, ende

„die de lelven kiert uit Menfchen, wiens leeven endeverdienl^en

„hem gants onbekend zijn. d

Sülks wy uit alle het voorgaanden wel moogcn befluiten » dat

mceft alle Menfchen doorboog teftijgen, haare k^miijfe ende deugd,

indien fy ecnige gehad hebben, verliefen, ofte quaalil^ gebruiken
-,

Ende dat het infonderheid ecne feldfaamc Saak foude weefen, in-

dien jcman tot Keifet ofte l'orjl eener Republike in fijne Jongheid ge-
kooren weefcnde, fig daar in ten voordeele cnde yvel weefen derRe-
publike quaame te draagen. Ende indien fulks des niet te min
quaame te gefchieden, dat men dubbelde reeden foude hebben >

om God den Ueere oover fijne genaadige goedheid in deefen>enJe
als oover eene der allergrootfte wonderen, te danken.

Ende konnen wy mits dien bedenken, dat de eigendlijke Leer

onfer Fabulen is, ons aan te wijfen, dat gemcenelik alle de
beloften i fmeekende woorden» ende fchijn- deugden des geenen , die

ecnige Saak in fijne mederigheid wexïouki\ ende voorneementlik als

eener het Vorftendom oover anderen begeerd , niet zijn als bedriegC'

rien. Alfoc iiie Menfchen haar vcrfoek^ohe oogwit verkreegen heb-
bende, daar naa met alle Menfchen die haar geholpen , cnde tot

die grootheid gebragt hebben, plagten tcfpctten, ende die te

veragten ^hSotten^ die fi^ dus hebben laaten bedriegen, ende bjr

der Neufe om leiden : of indien opgemelde Bulpers haarer voorgenoo-
mene Dwingehndie , eenigfins bcwuft zijn geweeft,foo werden de
felven door de T/Mwwew vooi laan gebruikt als foo vccXeSLuvenyom
die nog ooverige Schelmftukken ter onderdrukkingc haares Vaa^

derUns uit te voeren j ofte indien fy maar een van dien weigeren i

foo werden deefe wel eer voor den DmngenUtiden fchoon vangen-

de Beefevien^ als onnutte Schrobbers after der Dcurc gefct: ofte in-

dien fyde DwingeUhdie ten uiteillen helpen uitvoeren > foo werden
fy daar naa als ontrouwe Menfchen cr.de volflaagene Vcrraadeis,
felfs van den Dwingelanden mistroud , ende gehuAt. Want

fy Dwin-
geUnden nictwes minder doen , dan fig aan hare beloften ende Ee-
dcn, ofte tot eenige Dankbaarheid oover ecnige gcnootene wel-
dra Jen verbonden te houden; als vergecten hebbende, ende ook

F fff 3 volgens
a FA VopifcM in Tacitt^
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volgens de Kegulen der ?olit'tke Hooveiwgen vergeeten moetende, alle

beloften ende Eeden, diefy als gemeene Menfchen gedaan hebben :

ende datfy in teegendeele» van dien tijde af aan, nietwcsalsook

aan geenen Menfchen, dan wel aan haare eigene grootheid ende

vermeerderinge van Magt ofte Authpiiteit verbonden zijn, waar

toe niet alleen opgcmdde. Hooveimgen^ maar ook alle de KrifgsltudeH

feggen Amen*

Eendragt
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Eendragt , maakt magt ,

.

Entwifti lierkwijl*

Concordüt. res ^a-rvte cre/cunt, Ji^cordüt
tnaxtm^ dththuntur

.

88. Een ^oer ende fteven twiflende Soorten.

"C En Boer fiende, dat fijne feevcn Soomn veeltijds on-
'*-' der een twifteden^vfi^ de Schaapen foude hoeden, wie
de Taarden ende Koe)en foude beforgen ende pleegen j

wie ten Tlouge^ wie ten Saï-foene y wie om Onkruiden uit

te wijden 5 wie ten Hooje ofte ten Oogfïe foude gaan: en^
de dat door, als ook geduurende dit twïft.en^ alle hetop-

gcmcl-
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gemelden veeltijds ongedaan bleef ; immers nooit op fij-

nen tijd cnde behoorelik gedaan wierd • Sul.;s veeltijds

de Schaapen van den Wolven gcgeeten, de onbeforgde

baarden ende Koejen maager, de Landen in plaatfe van

met goed Gras ende Vrugten , met Onkruiden vervuld

wierden -, Soo riep , Tcggen wy , die Boer fijne Sconeyi by
een, gaf haar een Bundel mtt fèeven pijlen ^ ende gebood
yder der felven , dat fy opgemeld Bundel breeken fouden ;

Het welk als de een voor,ende de ander na, gefegthad

niet te konnen doen, foo ontbond hy het BundtU en-

de brak alle die Flitfen in het by Tonder, de een voor,

ende de andere naa-, als wanneer hy daar by vougde de-

fe woorden : „ Dit heb ik gedaan om u te leeren , datin-

), dien gy Eendragtïg uwer aller gemeen Wei-vaaren , als

„ é'/^(?« beforgcn wilt , gy gefaamentlik doorgeene quaad-

5, willige Menfchen, maar alleen door Tisuadragt endeont-

,, bonden zijnde, fcer ligtelik alle, de een voor,endcde
„ander naa, verdorven ende vcrbrooken lult konnen wer-

„den. Ende op dat gy fulks des te dieper in uwe ge-

5, dagten moogt indrukken , fal ik u ttn dien , einde cnde

„ om u met cenen te leeren , het gunt, waar in gy uw bc-

„ houd moet vinden , nog ecnige F.^ b u l e n voordraa-

5) gen.

Drie Ojjen in goeder Vriendfchappe ecnen langen tijd

by een geweid, ende ter afwceringeder IVol-jen fig akijds

haaftig by een gevougd hebbende, waarcn daar door in

het keven gebleeven, ende feer vet-geworden : Sulksde

Wolven, om haar te konnen verflinden , eenen uit den

haareh affonden, die by ydere der Offen in het byfonder

ging, ende feide : „Gy zijt een feerfchoon, ende ook

„feer fterk Dier, dat gy van geene andere Dieren, dan

„die u gelijken, gedood, cnde verflonden kond werden ;

ende
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„ende zijt gy derhalven feer te beklagen, dat de twee andc-
,,re Offifi, met welken gy dus langen tijd geweid hebt, nu
,5 voorgenoomen hebben u te dooden , om de Weiden
„voortaan onder haar t'u:.ren te gebruiken, ende door oo-

„vervloediger Voeder in grootere weelde te konnen lee-

„ven. Daarom foo lief als u uw Iceven is, foo pas wel

„op uw (luk. Dit aldus beftceken zijnde, foo quamen de

Öi]en voortaan niet by een , dan met onderlinge grootere

afterdcigl ende vreefe. Het welk onderling van malkan*
eieren gemerkt zijnde, in haar die vreefe vermeerde j fulks

fy niet meer by een dervende weiden, maar wel affon-

derling , van die IVolvtn aangevallen , gedood , ende ver-

'

Honden v/ierden.

Eeven dus ging het met een Kudde Schci.apen^ waar

onder vecle oude fterke P^ammen ende Qojcn waaren , die

daageliks wierden befogt van c^nen Siagtere^ die fig mee
hunnes Herders kleederen had bekleed, end^ t*elkens den
beft gehoornden , fterkften , ende vetften , uit der Kudde
vervoerde cwdc doode ; fonder dat de andere fulks aan-

trokken , ende in teegendecl feiden , dat die Ram ofte

die Ooi altijds het meeften geftooten, ende geblaat, als

ook de geheele Kudde daar door ontruft hebbende, de
Dood wel verdiend had Ende duurde die, tot dardege-
fpaarde onmagrige Lammeren ook by der keele begonden
gegreepen te werden, ende feer erbarmelik kreeten , feg-

gende: Indien onfc Ouders Fendragrig, ende onderling

niet nijdig waaren geweeft, fy.fouden feer ligt gcfament-

lik den Sia/Jer verjaagen, Xiztüx Jelven ^ cndc ook ons ^ by
het lecven houden hebben konnen •, daar nu de Ni^d
ende T\veedrap de oorfaak van haare cwdc onfc dood is.

Voorwaar door Eendragt voeren wel eer de onnoofele
^uivcn veel beeter, wanneer een geheel Koppel onder

G g g g een
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een net gevangen zijnde, yder van dien tevergeefs tragre

op te vliegen, ende door het net wecderhoudcn wierd,

tot dat de wijde van dien tot alle die 'Duiven fcide : ,, Het
,,geld nu ons leeven, indien wy niet voor de komfte des

,, laagers wijs zijn. Wy fiendat yder van ons onbequaam
„is, om met den nette, dat ons verdrukt, te vervliegen,

„ende ikfeg, dat indieji wy onfe kraften te faamcnvoa-

„gen, ende gelijkelik op vliegen , dat wy feer ligtelik het

^^net vervoeren konncn ter plaatfe , daar het ons geliefd:

De andere Duiven dit gehoord, ende goed gevonden heb-

bende : foo vloogen fy alle Eendragteiik op, ende ver-

"voerden met der vlugt het net op eenen Boome, daarfy

het felven Vieten leggen , ende van onder den nette in ha-

re voorgaande Vryheid geraakten.

Uit deefe twee F a bul e n , welke ik u nu verhaald

hebbe , feide de ^W^r teegen fijne feeven Soonen ^ be-

hoorde gy te leeren, altijds eendragtig by een te bHjvea,

fonder udoor eenige bedriegelike ofte vlcijende woorden
der Vreemden , teegen malkanderen te laaten ophitfen

,

ende alfoo van een te fcheuren •, ten zy gy van uwc Vyan-
den alfoo feekerlik verdorven wild zijn , als gy hier ge-

hoord hebt, dat de drie OJJni van den JVoiven verllonden

zijn geworden.

Uitlegging der Woorden.

^n^ e Woorden der Apologas, inoogen eigentlik Ver/lj.vi

Tlperden yan Boeken mde haare :> o o n e n^ en-

de Kan ook met denaame Van Boer ende fijne Soo-

nen Verjlaanwerden^eenaan/tenelik'^tjs Borger ee-

ncryrje ^publihy ende met de ieeven Sooncn

Joo



Een !Boer ende feeven tmjlende Soonen. 603

foo Veele Lecden eener Reptiblike, ofte eene Ge-

mecnte^ ^/> Eendragtelik, ofte niet Eendragtclik

ftg teegen der quaade ^egeeringe (lellende ^ ofte niet (ieU

lende , alle behouden , ofte by gevolge "Van tijden , alle

00'Verheerd ^ endegetyranntfeerd leerden.

Met de Ossen werden yerflaan , onkondige Ingefeete--

nen eener Vrye ^publtke > die onder eene goede ^gee-

ringe (tg gehoorfaamelik draagende , teegen de Vyanden

der ^publtke feer <wel befchermd y^erden , ende die in

teegendeel ftg Van een fcheidende ^ door die icheuringe

yan haare Fyanden ooVerwonnen ende getyrannifeerd

'ïicerden.

"Met Schaapen, 'Sperden hier yer(laany onnoofele hi^c-

feetenen , die ooVer het wehaaren haarer Regenten mj-

dig werden y ende defelven teegen de yerdrukkinge der

Tyrannen niet byftaannogte helpen "billen.

Meteen Slagt e k, gekleed als een Schaap-herder,

"Vperd hier Verftaan een Tyran ofte een Hoofd eener

^puhlike^ die onder denfchijn Van de f^ryheid der ^^
puhlike^ ende het Itelvaaren Van dien Voor te (laan , alle

de ^tjjtey deugdfaamftey ende mee(i gegoede Inge(eetenen

nit der Regei ringe werpt ende dood, ofte nit den lande

Verdrtjfdy ende het legeeVen aller Officien ende Bene-

ficien , den V^ettigen Regenten on- ende tot ftg trekt^ om

daar naa met de oymoojele Iniefeete}ien naarfijnyt^elge-

Vallen te konnen omjprm^en.

Ggggi ^Ma
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Met Duiven, irerdm hier "Verliaan fetr eenyoudige en^

de onnoofele menfchen , ivelke des niet te min alleen door

E end ragt ende gehoorfaamheid onder haare wettige Re-

genten , komen gcreddet iverden uit der flaaverniCj

ypaar injy hy naafl Vervallen naaren,

OM dat fccr vczXc goede ende qiuad^ faaken, waaraan dtw Men-
fchen ten hoogden gclecgcn is, door eenen Menfche alleen niet

vcrkreegenjoFce afgeweerd konnen werden; cnde dat die faaken

daarentegen door vecle Menfchen fecr wel uitgewrogt ofte voor-

gekoomen konnen werden: Soo is ten deefen einde noodig, dat

de Menfchen ^f/ci/t/wppr», ofte onderlinge vriend[chaffen ^ endeoorfr-

eenkoiujlen ofte verbonden maaken, orn malkandcren door gcmeene
hulps ende byiland te doen verkrijgen, ende afweeren, alle, ofte

een fceker beoogd goed, endegevrecfd quaad, dat een alleen niet

verkrijgen ofte afweeren kan. Waar uit dan ook klaarclik blijkt,

dat om opgemeld goed, ofte quaad te verkrijgen, ofte af tewee-
ïcn, vcreifl: werd, dat die hulp ende byftand gefchiede op eene,

ende de fclve tijd ende wijfe , als noodig is. Ende werd dccfe ge-

ft.iltenis der Saakcn genaamd Undragt.

Gelijk in cecgendeel die geftaltcnis van Mcnfcherf cwic Saaken»

waar in, niet jecger.llaande de gcm:i:ikic GefiifLbappen^Vrkneifih.ify-

fenyOover een homjten ende Verhondcn, de een den anderen, daar het

noodig is , ofte vcreift werd , niet helpt ofte by ftaat;, ende infon-

dcrheid als de een den anderen in lleede van dien, wcederftrccfd

ofte dwers drijfd ,
genaamd werd Tweedragt , Scheuring cnde Tir//?.

Alle het welken dus weefcndcj foo is ligtelik te begrijpen, dat

de Eendragt voor den Menfchen een alfao noodig groot Goed, ds de

Txveedragt een vcrdcrvelik groot Quaad voor allen ftanden van Men-
fchen is. Gelijk wy daagclil s ficn konnen, dat vcelc lluisgiyiifxn,

waar in Man, Wijf, cnde Kinderen eendragtelik^ccr.ehpirelkcihicn

welltande des fclven; daar door alleen fccr veele ongemakken ten

boven komen, ende haaren ftand geduurig verbeeteren; tcrwijlc

andere Huisgefinnen, daar Man, Wijf, eiulc Kinderen in Twee.

dragt Iczycni ofte onderling twiiten j door ccnige qu.iad-wülige

Men-
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Menfchen, foodaanigc gelccj^endheeden waarneemende, gefaa-

mendlik oovervalien ende befpot werden j tot dat fy dcor deefc

liaare Tu^eedragt allangs ten ruggc gaan , ende eindelik in het ge-

heel verdorven , ofce vernietigd werden.

Het felfden iien wy ook in gehecle gejlagten ^ óat wanneer alle die

van cenen gcjUgte zijn, malkandercn Eendragtelik helpen, dat fy

als dan ook van alic andere Menfchen geagt,ge-ecrd, endeontlïen

werden. Volgens het Italiaans fpreekwoord : <«

Geen Duivel oovefi^'md

Drie Broeders eens gefind.

Daar in teegendeel Gejlagten, waar in de een den anderen nijdig is.

ende gednurig dwers-drijven ofce befchadigen wil, het felven veel

meer aan fijne Maagen als een Vreemde doen kanj oovermits de on-

derlinge fwakheeden haar meer bekend zijn» ende fy door de nood-

wendige onderlinge ommegang, die fy met malkandercn hebben,

veel meer geleegendhecden krijgen, om haar quaad voorneemen
uit te voeren -, Ende het ook cene bekende faak is, dut fy daar en bo-

ven qualik, ende met loogen- taaie van malkanderenfpreekende, veel

meer z's Vreemden geloofd werden.

Sulks van onds hier uit de Spreekwoorden zijn ontdaan j Dat een
Landman een Schandman is 5 Dat een ?ropheet in fi)nen eigen lande niet

werd ge-eerd; Dat een trap Btiis-dienaar een Schat, ende een ontrow
Huis-dienaa.' een verderver in huife is , dat de fcuande eenes Huis-
gefinsofce eenes gcflagtSjaltijds uitden cigcnftcn Huisgefinneen- .

de gcflagte begind.i'

Ènde oovermits wy daageliksnog vecle meer de waarheid deefcs

fien,omti-endgfjmeene Menfchen, die door Ff«(/M^f malkandercn
fouden konnen doen welvaarend ende die des niet te min door Twee-

dragt, nijdigheid, twiilen endepleiten malkandercn verderven: ende
datookailc rolïükeSockïeitcn ofte Befticringcn van Landen en Stee-

den, op gccnen anderen gronde dan op Eeudragt ^cho'fi^ zijn: Soo
fuUen wy hier van gecne Voorbeelden aanhaalen , maar wel cenige an-
dere van dien voorbrengen , omtcbewijfcnjdat Menfchen ende Staa-

rfw,dieaangcene 'Borger-lVetten onderworpen zi;nde,tcnopfigtcvan
andere Menfchen ende Staaten, 'mócnftande licr Nature lecvcn^eeven
foDWclalsdc BorgcrUlie, die den Wetten onderworpen zijn, door

Gggg 7, Een-
a Trc TïAtHii, trc Cap.cïli. b Kemo UJttur iiifi .^ ƒ<, ipfo. Perditio hja ex te Jfr.ul.



6o6 Een l^oer cnde feeven tT)^i/lende Soonen.

Eendragt haar behoud > cnde door Ttpeedragt haar verderf vinden.

Scilurus, Koning der 5j;irf«,tagtig Soonen hebbende ,deede alle

de fclvcn in lijnen hoogeu Ouderdom, eer hy fterven foude , voor fij-

nen Siek-bcdde komen jende een Bundel van tagtig Wcrp-fpietfen

brengen : als v/anneer hy gebood , dat fy gefamentlik j ende y der van

dieninhetbyfonder, alle hare, ofie fijne krafcen foude aanwenden,

om d^t Bundei te breeken; ende als fyfulks te vergeefs getragt had-

den, gebood hy haar het Bundel te ontbinden, ende ydcr van dien een

Spietsken daar fig te neemen, ende dat alfoo te breeken. Het welk, als

fy fecr haafl ende ligtelik gedaan hadden, foo feide haar Scilurus:

3, Kinderen, beeld u in, datydcrvanueenSpietskenis, ende dat gy
5, door Eendragt aan een gebonden zijnde, door geene Menfchence-

,,nigfins overweldigd, maar door T'^cedragt van eengefcheiden wc-

„fendc, feer ligtelik een woov een \erbrookenfult werden. Gelijk fy

5, ook allen na des Vaders dood door Eendragt behouden bleeven.^

Mkipfa, Koningvan Nwwi^/f», tot feer hoogen Ouderdom geko-

men weefende , ende gevoelende , dat hy haall llerven foude j deedc

fijne twee lijvelike Soonen Aterbal ende Hiempfal , als ook fijnen aan-

genoomen Baftaard Soon 3^«^«>f/M, tot hem komen. Droug Jugurtba

in't brcede voor , de weldaaden die hy hem in fijner opvoedinge ge-

daan had, ende dat hy hem daar en boven by fijne Viterp Wille tot

Erfgenaam neevcns fijne twee Broederen, van fijne na te laatene Ko-

ninglike Landen gclleld had. Ende vougde hy daar by , hoe fecr hy

die weegens fijne een Baftaard was, ook gehouden was, in Eeudragtc

met die fijne «'^ff'^ geboorene Broederen telecvcn,endchocvoor-

deelig hec ook voor allen foude wefen. Maar dit alles niet jegcnftaan-

de , ontllond kort naa Micipfas dood , door Jugmthas heersfugt , gelijk

die veeltijds in den Baftaarden uitmunt, t foodaanige Tiv^c^w^t on-

der haar, dat Jugurtba fijnen Broeder Wewpfil deede vermoorden.

Gelijk liy kort daar aan ook fijnen Broeder Atberbal met oorloogeu

vervolgde, endeeindclik gevangen krijgende, ook deede dooden,

om het geheele Rijk alleen te bcfitten. Maar alle deefe feitelikhce-

den teroorender Roomfe Republike, met welke het Rijk van X«-

midien een Verhond ter gcmeencrbefcherminge had aangegaan, en-

de mits welk ongelijk Verbond, onder welke dat Rijk voor foo veelc

ook ftpnd , küomendc -, wierd eerft L. C. Sjlla , ende daar naa C. M4-
rius

a Vlutarh. Uoralia* b Sie I. v. Vendelt Phaeton*
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rius met een Heir gefonden , om Jugurthay die geweigerd had te R#-

men tekoomen, om aldaar reekeninge van fijn doen tegeevenj te

beooreloogen. Welk oorlog foodaanig uitflag had , dat Jugurtha

gevangen naa Remen in Triomphe gevoerd, ende naar gewoonte
aldaar geilagt ende aan Jupher Capholinus opgeofferd, ende Numi.
dien in het geheel den Romeinen onderworpen wierd : Ende ons ge-

leerd heeft , hoe door Tweedragt alle dingen, hoc'groot die ook zijn,

vergaan. a

Ende hebben wy in de Neederlanden hy naa ecven diergelijke

Vrugten van Tweedragt gefien j Namelik , om nu niet te fpreeken

van de Houkfe ende Kabbcljauu^fe Scheuringen, welke onfe Graaven

uit den Huilevan Bejeren veroorfaakten , ende dieuit den Huifevan
Bourgondien ende OoJlenrijJi^t'dkens konfliglik, weder ve7^\)ekten, onder

fchijn van die ter nceder te willen leggen : tot datfy eindelik oover

beiden foodanig quamen te heersfenjdat nieman fig tegen Keifer Ka-

reis Tyrannic derfde ftellen: ende dat lijne P/ww^r^f^r;, gelijk mee-
de andere onkondige Menfchen, dit de vreedfaame Regecringdes
Keifers Karel noemen: Soofcggenwy, dat des felfs Soon rhilippus in

dcnjaare 15Ó7. voor hebbende uit Hifpanienden Hertog van Alba

herwaarts met eene groote Krijgsmagt tefenden, om deefe Lan-

den in de uiierüe jlaavernie te brengen, ende dathet felvendoorde

verbondene Bedelluiden ende Stuaten deefer Landen feer ligtehk had

konnen werden belet, indien fy eendragtelik^üg daar tegen hadden
geftcld j maar dat de Tiveedragt alleen^ veele groote Heeren Bedelen

op het Schavot , ende alle de Neederlanders onder die Albanijfe v^Tecde

Tjrannie bragt.

Alsnaa dtr dood van Don Louiji de Requefens^ de oproerige Span-

jaarden fig foodaanig gedraagen hadden, dat fy door alle de Staaten

deefer rcfpc6tivc Hecdcrlanden voot Vyanden verklaard waren j en-

de dat in gevolge van dien, in denjaarc 1576. de PacificAtie van Gefit,

ende vervolgens de ReUgions Vreede ) {00 vooy de 0«-als Roows-gefinden,

oover alle deefe NeederlanJfe Provintien was gemaakt j Sulks het

feer ligt omdoen waregeweeft, eendragtelik,dc Spanjaarden te ver-

drijven, ende alle defe Landen in Vryheid te hcrftcllen: Soo gebeur-
de, dat de Straten van Brabaud den Prince mllem van Oranten tothaa-
rcn Ruwaard ofte Stadhouder koorcn, ende dutecnigc andere aanfic-

nelijkc

a C. Salltijl, de Mo lugurth.
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nelijkc Heeren , voornamcntlik uit den Huife van Crouj/, befefïen-

de dat een Stadiwiidcr van Braband ook Gouverneur cnde Kasitain Ge-

neraal decfer 'i^ieedolanden plagt te zijn , al te groot meenden te wee-
fen, om den Vnncc van Oranjen 'm die qu.ilitcit te eeren ofte te ge-
hoorfaamen. Sulksdie Heeren misnougdoover Oranjens grootheid,

in den Jaare 1577. den Erts-Hertog Mattbias tot Gonrerncur Generaal

'm deefc Landen bragtenj endede faaken aan de andere fi)de,door

ócs Vrïnccn goed gonfligcn, foo wierden belegt, dat Prins IViÜem niet

alleen Lïeutenant Generaal y maar dat ook door de uitwerkingen des

Heeren van Rihooven^ de Hertooge van Aarfchot uit den Huife van

Croify tot Gf«f gevangen genoomen, van fijn Stadhouderfcbap oover

Vlaanderen afgefet, ende Prins Willem van Oranten 'm fijne plaatfe aan

-

gefteld wierd.

Op welke Itveedragt der opgemelde ^roofe Haren volgde, dar de

Gent[e Gemeenten dus aan het hollen geraakt zijnde, de Religiom Vree-

de braaken, met de Paapen ende Monniken ter ileeJe uit re jaagcn
j

ende dat de Walfche Provintien het felvenfoo quaalik naamen,datrv

weederom onder den Koninge van Hifpanien by den Spanjaarden

vougdenj ende de Prins van Parma dcefe T'fteedragt foo wel v/aar

nam, dat de meefte Provintien weeder onder den Koninge van Hif-

panien vervielen, ende onfen Oorlog tegen Hifpanien omtrend tagtig

Jaaren hebben doen duuren , in fteede, dat wy door Eendragt feer lig-

telik eene eewigt Vreede ende Vtjheid,2.\s mecdeeen daar op gebowd
gedum'tg Weivaaren y fonder cenige bclaftinge der gemeene Ingefee-

tenen,in allen deefe Neededanden foude hebben Konncn genieten.^

Ende hoc fnoode Vrugten onfe volgende Ttt^ecdragt ende Siheunn.

gen hebben voortgebragt, behoorde eencn ydcre bekend te zijn
,

allüo wy alle de bitterbetd van dien nog heeden fmaaken, ende on-

der de veroorHmkte Laden der fclven, nog needer gcboogcn, of-

te verdrukt werden.
Eindelik fcggen wy de Leer onfer Fabulen foo klaar door

onfc Reedenkaavelinge cnde Exempelen te hebben voorgedragen,

dat onnoodig is, hier van meer te feggen.

a rV/e^ la Pife Hijl' d'Qrangie if Secretaire du diB^Licu.

Een
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• Een goed begin geefd goed behaagen^

Maar 't einde moet de laften draagen.
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fi^ wel te wagten , van foo plotfelik uit lekkernic op haarc

fpijfe te vallen 5 weshalven fy een groot, ende warm Jlu^
heesy met veel fiedend Sop opgedift Tiende, ende wee-

tende dat fy door des fdfs hitte foude konnen werdcft ver-

brand, indien {^y onvoorfigtiglik daar op quame te fitten,

foo vloog fy t*elkens door den waaflem heen ende wec-

der, als fullende vcrneemen, of het inlees niet te warm
was, om fig daar op needcr te fetten, ende ten vollen te

vcrfaadigen: maar fy vermerkte niet, dat haare vleuge-

len door het naaderen tot den waaflTcm, onderwijlen foo

vogtig waaren geworden , dat fy nog cene maal meenen-
de de warmte des waaflcms te beprouven, door het ge-

fwier des felven ter needere in den Soppe geflingerd wicrd,

ende daar in verdronk.

Waar naa eene Bye het felven verftaan hebbende , fig

feer gelukkig agtc, alle de lekkernien der aller-geurigfte

Bloemen y fonder eenig perikul fijns Icevens te konnen ge-

nieten : ende behaagde hy fig felfs daar in foo feer, dat^

hy omtrend den middaage in eene feer oopene ende geu-

rige BUeme fig needer fettede, ende in der foerigheidvan

dien , foo grootc fmaak kreeg, dat fijne finnen daar van

beroerd wier4en,ende hy fijn tijd vergifte, om voor Son-

nen ondergang wccder naar fijnen Korf te kceren : Sulks

hy geduurende het boeten fijner lufien, met het fluiten

der Bloeme, onweetende gevangen wierd-, ende door,

ofte in alle die onmaatige Soetighcedcn vcrftikte.

Alle welke ge /allen verdaan zijnde door eene andere

feer welluftige /^//^;e ^die veel voorfigtiger dan alle de voor-

gaande, haare Saaken meende te beleggen , foowagte fy

fig wel , op Beeftcïi ofce Menfchcn , die haar foudcn kon-

nen befchaadigen, te vliegen, om haar vocdfcl tefouken:

Maar fettede fy fig t*eikens needcr op de aller fchoonftc

V'rug-.
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1

Vrugtcn cnde Suikeren , alwaar fy feer oovervloedigendc

ook gemakkelik fig verfaadigde 5 alfbo die fig niet weeren

ende nog veel min haar befchadigen ofte dooden konden :

Ende gelukte fulks der yiiege eenen langen tijd, tot dat

{^ Hooning uitgcfpreid vindende, de felveproufde,endc

daar in foo cene groote foetigheid vond ; dat fy , haarer

YQQïg2L2iV\dQ maattgheid niet indagtig zijnde, fig nier ver-

genougde, met den monde alleen den Hooning te raakcn

endetefmaakenj maar dat fy met den geheelen lijve daar

op ging fitten , ende fig ten uiterften verfaadigde : als wan-
neer f/ , meenende te vervliegen , bevond , dat haarepoo-

ten aan den Hoonintie kleefden 5 ende dat fy, niet jecgen-

ftaandc alle haar poogen om te vervliegen , ende de foc-

tigheeden te verlaaten, meer ende meer,jaa felfsmet al-

le haare vleugelen daar in gewikkeld wierd ; ende fy fbo

door, als geduurende het genot deefer Soetigheeden, feeï

haaft quam te fierven.

Uitlegging der Woorden,

]\/[ct den Raaf, werd hier verjlaan , een wellufiig , en-

J-^-^ de in Jij te luftenfoo drifiig Menjch ^ dat op deneer»

fien fchijne van die te konnen verfaadigen , plotfelik

toevaldi ende daar in fijn vtrderfvin'f.

CMet eene Vlieg, een onge/iaadig wpUiiflig Menfch , die

door alle yuorkoomende Vleejp.like vermaaktny ende niet

door cencn alleene , fig laat verleiden.

CMet een Bye, ^^w Menfch ^ die infiijne ittflen te boeten ^

ende[lpe vermaakmte fiouken^ feer \eurelik^ende voorfig-

tig fchijnd te weefen^ ende wien eindeli\ eene fio groote

Soetigheid ontmoet , dat daar aan fig felven vergeet , ende

verderfd.

Hhhh 1 Met



6 17 De ^e in den Bloeme^ Gfr.

C^et den Slang e, werden verftaan ^ alle onlighaamcm

lt\e ) ofte m ^edagten bcftaande Vermaaken.

Met een ftuk Vlees, vermaak in het eeten.

Met Honing, vermaak^ in het drinken.

Met Bloemen, vermaakjn het byjlaapen.

INdien de Menfchen wel begrecpen, cndc by alle voorvallende

geleegendheeden {ig ook crinnerden , dat fy uit S'ide ende l^g-

ha/ime beftaan > als ook dat de SieL een'G€fft, ende onjltrveltl^y maar

het Lichaam broos, ende in fig felven feer verdervelik^is-, ende in-

dien, fy daar en booven wel begreepen , dat fy waarelik niet dan

ten opfigtc der gedagtcn haarer Siele drouvig ofce blijde, on- ofte^f-

lu%ig konnen zijn j ende indien het felven hun ahijds indagtig wa-
re : foo fouden fy noort cenig genougcn konnen vinden, dan in

het gunt haar een Geejlelik^eeipig- duurend Vermaak.endc Heil aanbren-

gen kan. Enoovermits nieman,dande eevvige almagtige Go^, ons

foo gelul^kig maken kanj Soo volgd hier uir, dat onfc .S;<r/ geen vol-

komen genougen kan vinden, dan in cene verfeekermge ofte feer vaft

betrouwen, dat Go^f Almagtig fijne Liefde en Gow/lons indcrcewig-

heid bewijfen fal > ende volgd daar uit ook wijder, dat naar opgemeld
Vertrouwen groot ofce klein is , ons genoegen ook groot ofte klein fal

wefen. Als ook eindelik daar uit volgd, dat ons vaft betroutreno^ Co-

des Liefde t'onswaarts, gelijk meede onfe Blijdfcb4i>, en ons gemttgm daar

«it ontftaande» niet kan al te groot zijnj maar dat in tccgcndee-

le onfe allergrootfte Volmaaktheid beftaat in de grootheid van dat be-

trouwen van die Blijdfchap, er.de van dat genougen. Sulks de Mcn-
fchen tot geenc maatigheid in deefen, maar om geJuurig ten dien

einde fig bequaamer te maaken, ende alle de krafcen haarer Sie-

le meer ende meer, ja a ten uitcrften te gebruiken, aangemaand
behoorden te werden , om dat Vertrouwen ende die Blijdfchap

foo veel ons doencllk is, altijds te vermeerderen.

Ende kan dien volgende het Voorwerp onfer F a B u Le n , cndc
daar op te gronden Recdcnkaavelinge , nietwcs anders zijn, dan
het misbruik der lighaamelijke ofte haaft vergankelijke ucllujien, b

ende daar uit ontftaandc verderf der Mcnfchen. Het welk wy
fullen

a Eva/:. Mach- caf, 22» b Sie-SaUmons Predikerl.
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fullen doen , niet foo feer ten opfigte van den toekoomende /?rf«-

de onfer Stele , alfoo fulks eigendlik behoorde te weefen een poor-

n^erp ende beejigheid der Godsgeleerden y wiens pligt het is, de Men-
fchcn te leercn, ende aan temaanen, in alle voorvallen deefes

korten ofte ydclen levens , lig foodanig te dragen , dat fy op Goodes
goedheid middcler-wijle cene groote hoepe^ ende een vaft hetrouwe»

vaneen toekomend ecwig-duurend gelukfaalig lecven te fullen er-

langen , mogen bouwen: Maar fullen wy onfe gedagten nu meelt
laaten gaan oover de fchaade ende het verderf des menfcheliken Lig"

haams, ende de fmerten ofte het misnougen der Stele, welk den
Menfchen door het misbruik der vcrgangelijke Weüujlen in deefen

leeven gemcenelik oover komt. Ende fullen wy onfe Reedenkan'-

yelinge daar omtrend aldus beginnen. <«

Het is bekend, dat de Liefde ^ die wy ons felven toe draagen,

foo veel op ons vermag, datwyin alle voorvallende faaken.waar
in eenig goed voor ons fch^nd geleegen te veefen ; veel eer dat ver-

hoopt goed> als wel een te vreefen quaad, dat daar uit, cndeop,
flaat te volgen, in onfe gedagten krijgen ende vermerkcn: Sulks

indien by die gcmecne fvvakheid aller Menfchen, oordeelende oo-
ver etnlggoed dat haar toefchijndj nog koomen die gedagten, dan
het felven feer^m/, ende haar daar aan feer veel geleegen is: foo

ontftaan gemeenelik uit die eerfte gedagten > ofte uit die kcetc-
lingen ende vleyingen der Vewtperpen op onfe b Sintuigetty ende op
onfen ligbame foo groote pasften ende hertstogten> ende driften on-
fes bloeds , ende onfer Geefien in ons Hert ende onfe Herjfenen, dat wy
als dan onCe gedagten feer fwaarclik bedwingen ofte leiden» ende
by gevolge nog met ons felven , nog met eenen andere, wel raad-

pleegen konnenj maar volgd daar uit, dat wy het goed, ende heo
yermaak dat daarin fteekt, feer driftig ofte ten uiterilen» fonder ee-

nige de minde raads-pleegingc vervolgen» en te genieten tragtem
Welke \cïV[\2izkQ\\]kc gedagten ende geipoonten van onfe Sintuigeny

ofte ons lighaam te vleyen , indien eenen tijd langduuren, onsfoo-
daanig aanlokken» ende foodaanig geftel in onfe Hciflèncn ofte

Lighame veroorfaaken , dat fchoon gcnoomcn wy daar naa bevin-
den, dat naa die behaagclike Soetighccden, ons veel quaaus be«
gind, ende nog meer ftaat oover te koomen > wy ons van die al

Hhhh
3 te

a Vide Bjiicuri Vitam ct- I'hilofofUam, apud GaftiJ, b örgnnafenfnm exicrnorum*
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te lange ingebeelde fowtighceden ende wijfe vanleeven, fecrfwi-

relili Vcheiden willen, ofce l^onnen j Soo dat wy dcrhalven ook
van de ons opkoomende quaalen ende ongemakken meer ende

meer verdrukt werden 5 ende v/y eindelik als feer ellendige SUd'

ven der Sondcn^ in, ende door die ons al te lieve Sonden koomen te

ftervenj ende alfoo ons Spreekwoord waarhaftig te maaken, dat

Warneer Blijdfclup in huife is , Droufbeid voor der Deure Jlaat. x

Welke waarheid onfer Rcedenkaavelinge aangcweefen kan wer-

den omtrend allerlei Wcüupn^ het zy die in den gcftellc onfcr ge-

4'agtcn ende herjfenen, het zy die in den geftelle, ofce in deronmaa-

tiginge onfes bloeds ontdaan. Want dus fien wy daageliks, hoc

de Heersfugty ofte de begeerte om oover andere Menfchen te beers-

fe», de geenen, wien fulks gelukt, in den beginne foo aanlokt^

dat fy in haar geheel leeven niec anders fchijncn te denk.n> ende
"'

te poogen, dan hoe fy oover meer ende meer Menichen cc ge-

bieden fuUen komen} fonder eenigc Schelml^ukken ten dien ein-

de te ontiien : b Maar fien wy , dat de Heersfugtigen in teegendeeU

gelijk als met blijderhertefig aanmoedigen , ende ten dien cirdc

tragcen Moordbrand, Uoordy Vrouu^e-kr^ft, Raa-roof, Mein-eed, &c,

onderling te begaan, om haare Magt oover and.^re Menfchen te

vermeerderen. Ende wanneer het gebeurd, dat fy in fteede van

haare Magt oover andere Menfchen re meerderen, die fien minde-

ren j ofte dat (y van alle haare Hoogbeid ende ^mten fulks vervallen,

dat fy frivate ofte gemeene [ngcieetenen eenes Lands werde.i ; foo

fïet men meeft gebeuren, dat fy van dien tijde aan , naar die ge-

leegendheid ofte niet willende, ofte niet konnende fig vougen,

daar en teegen fig als Gek^n 'm haar geheel leeven draagen, ende

eindelik vsnifpijt, berow ofte Droufbeid {ïeivcn*

Dus fien wy, dat de foete beginfelen van Glorie ofte roemende

I.erfugt, niet voor foo veele die gegrond , ende gebowd werd , op

cene waare Deugd ende ons geiveeten , van die Glorie ende Eere ver-

diend te hebben; maar foo vecle die op het jdde feggen der Men-
fchen, het zy met waarheid, het zy met onwaarheid gebowd
werd 3 de meefte Menfchen foodaanig verleiden, dacfy> om die

ydelc

a Extrema gaudii lu^us «ccupAt. b Fro I{egno velitn TjtriMm , Fetutn , cw
jugeni flitmmis dure , Iwpeua petto /jnohbct een Um ifctit' Senec, Thebaü'

Siquis nm nnverüfcelcrH Viat Ji-egnum doceltt' Senec,
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ydele ende onverdiende Glorie ofte Ecye tcbekoomen, fïgnictont-

lienj onder eenenvcr(ierden/d;oö»fw voorgeeven-, jaa felfs onder eenc
groote fchijn- heiligheid van feer te yveren voor Goodes Eere, des
VMderUnds Welvaarcn , der Kerke ftiftinge , ende des Eeven-tiaajles

Liefde, den Goodas-dienfl ic ftooren. Endefisnwy daar enboovcn,
datdiefelvc yerkccrdehk^Yotm- cfce eerfugtige iVlenfchen j fig niet

ontfien onderden fclvcn fchijn, allede Vrj- ende Geregtigbeeden des

Vaaderlands y waar in alleen het weivaaren aller I«^^/fff(fWf« beftaat, te

yernietigen
i

Goodes Kerk^tc beroeren^ ende h^-dV E even- naajlen te verder

'

ren j Gelijk vvy mccdc ficn , dat decfe Menfchen, bemerkende
dat alle haarc Schelmjlu^en, voor braave daadcn door den mikondigen

Menfchen, ofte den gemecnen Manne , opgenoomen werden j

veeltijds daar door ook tot die lloutheid vervallen , dac fy allangs

haare Scbelmftukken foo oopentlik doen, dat de wijfte Menfclicn,dic

te vooren de Scbelmftukken wel gemerkt hadden, dog uitvreefe

van al te veele Vyanden te maken, endeby de meefte Menfchen
niet geloofd te fullen werden > niet derfden oopenbaaren j als dan
die quaade (tukken aan een en ydere derven bekend maaken, en-

de by den gcmeenen Menfchen ook foo veel geloove vinden, dat

die Dtvingetmden ende Bedriegers^ ofce ydele beroemde Menfchen».
eindelik als dan niet alleen van alle V.oeme ende Eere vervallen 5 maar
daar enboovcn ook gedood ofte voor de aller- ondeugenfte Men-
fchen, ofte loofefchijn-heilige Ujpocriten gehouden werden»

Gelijk wy leefen,<« dat Nero liftelik fijnen Stief-broeder Brittati-

nicus, wieii het R.'Rtjk te gebieden, ende niet hem toe quam, door
gift had doen ftcrven> ende fijne Moeder Agrippina, die haar Man
Claudim ook vergiftigd had, om hem N^ro, als baar eigen Voor foon

tot het iRhijk te vorderen , ook had doen dooden , onder voorgee-

ven, dat fy felfsnanr fijn keven ftond. Als wy meedeleefen, dat

Nero verfchcidene trcffeiike dog onfchulJige Liefhebbers der Vaa-
derlike Vrjheid, onder vciüzvde Uk^n ende fchijn v^n Rf^f, had doen
vermoorden ; jaa dat hy daar naa ook de alles fins onfchuldige, als

mcede in gcfl igte , deugden ende rijkdommen uitfteekende Raads-
heeren, SulLi ende Plautus, doen verbannen j ende vervolgens het
hoofd dccn affnijden hadj Ende dat Na* fa'r, dat alle deefc, nee-
vcns veclc andere fijne Schelmfluk^n , door fijne quaad-aardige Ho-

velmgen

a C, Tacit. Annal. libr. 1 3 • 14» 15

.
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vel'wgen cnde Kr^gsluiden eigener bcvvceginge; a1s ookdoorde^o^^/f

wijfe Borgercn, endcdcn Kaade van Roomen uit vreefe-, gelijk meedc
door den gemecnen Borgeïen uit onkonde , 3i\s oi het Heldenjlukki» wi'
ren,gcpreefen wierden: Sooging Nero in,cndctot alle Scbelmftuks

\en feer onbcfchaamdelik voort, met oopentlik fijn feer ki^ü Hljf^

cnde St'tefSufter Oclavia, door wien hy het Rhijk fcheenge-erfdte

hebben, de lak van Ooverfpel opteleggen, die teverftooten, cnde

daar naa te doen dooden, om die ooverf^eelige fchoone ?op^4 haaren

Manne te ontneemen, haar tebehaagen, ende tot fijnen VVijve te

trouwen. Ende leefd m^n desgelijks, dat hy, Nero, voortging met
oopenbarelik foo vecle Scheltnjlukksn ende Moorden te bedrijven, dat

hy van alle Menfchen voor foodaanig eenen als hy was, bekend
,

ende gehaat wierd j Sulks de 'Raad van Roomen hem eindelik deed

vlugten, ende hy in gevolge lyand des Vaaderlattds , door opgemcl-

den Raade te zijn verklaard vveefende, gedood wierd. a

Dus fien wy,dat ongegoede Menfchen uit ooverdenkinge der

gemeenelike behouftigheid , door frrgen , arbeiden , ende fpaarfaam te wc-
{en , hare goederen veeltijds foodanig vermeerderen j dat alle kom-
mer van behouftigheid in haar behoorde op te houden j ende dat

fy ook behoorden hare wijfe van ieeven allangs naargelecgendheid

hunner goederen, t'haaren gemakke te veranderen, maar dat {y

des niettemin door die eerfte Soetïgheeden, welke fy onder het ver-

meerderen hunner goederen gcnooten hebben , foo feer verleid wer-

den v dat fy haar geheel Ieeven, niet alleen eeven in de fclfde wel eer

lo^tYxko. fpaarfaamheïdi hoewel die als dan geworden is eene verag-

telike héarigheïd ^(].oox brengen > ende fy in gevolge van dien ook oo-

verhaareonreedelike Vrekheid, vanalle Menfchen bcfpot werden.

Dus fien wy, dat de Menfchen, die onbedagtelik devermaaken

ofteluften van h/Jlaapen tragtcn tevcrfaaJigen, door de ecrfte Soe-

tighcedcn , welke haar daar in ontmoeten, foo feer bevangen wer-

den, datfy in haar geheel Ieeven voortaan nietwes anders fchijnen

te beoogen, dan hoe fy die onverfaadeUke lult verfiadigen fullen

kennen. Sulks fchoon fy bemerken, dat fy daar door hA:ive goede,

ren ^eere^ cnde gefondbeid fpillenj ende dcrhalvcnwel geneegen wer-

den , fig uaar van te onthouden j fy des niet te min uit het omhcifen

van

a Ne? o nhi cunfia fce/eriim pro epegriif accipi videt, O&avidm extmhjt,

toppféC Gonjungttur. ifc^ C. Tacit. Hb. 14.
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van het beminden niet fcheiden konnen > ofte ook t'elkens, alsfjr

een ander minfaam Voorwerp ontmoeten, tot de felve luften ofte

fonden weeder vervallen , ende daar in volharden , tot dat haare goe-

deren verteerd, ende haare lighaamen, ofre door Siekte, ofte door
cene verhaafte Ouderdom verdorven zijn.

Dus fïen wy, dat de foetigheeden, ofte de verquikkingen der

fterke Dranken , in den beginne fonder eenig naa-bedenken van ons
genooten zijnde» allangs hetgeftelonfes geheelenlighaams, by-
fondcrlik in de fijnfte ofte dunfte deelen des bloeds ofte dergeeften van
dien, fooda^anig veranderen ende verminderenj dat foodaanig een
lighaam van tijden ten tijden meer fterken drank noodig heeft j ende
dat het weederhouden ofte derven van dien drank, allangs foo groo-
te flaau^hertigheid in den lighaame eenes Dronkaards veroorfaaktj dat

die Menfchen in het onmaatig drinken moetende volharden, onbe-
quaam werden om haare fpijfe te verteeren, ende de groov^ deelen

van dien m den bloede fulkste brengen, dat de dmjie deelen ende
geeften daar aan, ende in verbonden werden, ende alfoo langer in

den lighaame blijv-en.

Sulks die Dro»^^r<i;,fchoonfyverra erken, dat door diewijfevan
leeven haar ondergang feer haart ftaat te volgen, ende fy die gaarne
fouden voorkoomen met fig van fterke dranken te onthouden, fy

des niet te min de fclve dranken, jaaook meer ende meer gebrui-
ken moeten , tot dat fy eindeÜk gants gecne groeve koft konnende
eeten,om daar meede de geeften des t/o^<if te verbinden, door het
al teveel cndefchielik vervliegen der geeften, endekraften des lig-

haamsi van deallerminfte Koortfen weg gefleept werden j ofte ook
fonder eenigc voorgaande Siekte, alleen door ^^tr^i^ v^n geeften^

feer fchielik koomen te fterven.

Weshalven die verkeerdelik H<rw-endc Eerfugtige Menfchen ons
hier verbeeld werden door den B.aave onfer F a b u l e , die eenc
vette 5/4«^ meenende op te Hokken, daar in fijne dood vind. Gelijk

de andere Menfchen, welke in lighaamclike W^t?ü«//^« haargenou-
genfouken, naar gelecgendheid van dien werden verbeeld door
Vliegen; die foo lange omtrcnd haar aas vliegen, tot dat fy aldaar

haar ondergang vinden.

Endeinhetbyfonder moogen die Menfchen, welke in onwettig
fyJUapeny keurelik om-armcn, ende in haare vuile Uin-triornpben haar

I i ii ge«
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genougen fouken , vergcleeken werden by onfe E s o p i s e B i e ït,

welke in de geurige Bloemen foodaanigc foetigheid vinden, datfy

om de fclvcn te blijven genieten, alles verfuimen, ende fig van dat

lumin^n niet fcheiden konncn*

Gelijk meede die Menfchen, welke fig inden fierken Dranke ver-

loopenj-ons werden verbeeld door de Esopise Vliegen,
die de foetigheeden des Hoonings gefmaakt hebbende, ende ge-

ncegen weelende re vervliegen, doorhaare ingewikkelde Quoten niet

alleen weederhouden werden, maar ook door de poogingen, ten

felven einde fullende (trekken, haare Vleugelen aan den Hooninge
foodaanig doenkleeven, datfy in, end e door het nuttigen der Soe-

tigheeden d^s Hoonings, als ellendige SUaven^ die aan handen endc

voeten met behaagelike boejen geboeid zijn , haar leeven eindigen.

Van alle welk e voorvallen, volgens onfe wijfe, eenige Voorbeelden

aantewijfen, ons, om de meenigvuldigheid van dien, verdrieten

foude. Weshalven wy onsgenougcn (uilen, met den Leefere in-

dagtig te maken,* eenige naamen van Menfchen, die in, ende door

een onmaatig gebruik der opgemeldc M'eüujlen, ende hun onder-

gang in de felven, vermaard zijn geworden. Dit zijn die heersfen--

de Eerfugtige, Darim^Xerxesy PaafaniM, Themiftokles, AUibiaics^C.MA'

ritu^ Pompejusy C£fars ^ Sejanus. Dit zi)n die verjgte gierige, Euclio,

Geeraard, Waarenaar^&c. Dit is die door ooverdaad in fpijfe bcfpot-

telik arm gewordene /^piciusi &c.

Ende van die geenen, welke door, ende in de foetigheeden v..n

onwettig Bjfiaapen ende Dr/w/^w, haar aanftaande verderf bemerken,

ende lig te vergeefs daar uit gaarne fouden redden, (len wy daa—
geliks foo veeleVoorbeelden, datwy,fonder ietwes mecrdnar by

te vougen, onfe Reedevkaavelinge oover het misbruik der Wcllulten,

dus fullen eindigen.

Ende fepgen wy de eigendlike Leer onfer F a bu l e n te zijn ,

dat de Menichen door die faaken, welke inden beginne vermaak,

ende daar m^ [cbMdt aanbrengen, gemceneUk verleid, ende ver-

dorven worden..

T^J
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J^dgewonnen 9 veelgewonnen.

Intsrea fiet ^It^fuU Ü chi 'ha, tentfo 7>a. vttnv

90. De Spraak-meefierj Olifant^ ende del^pnmg.

SEekere oude Ooy ftervende , liet naaeene fcer fchoonc

K laaver-weide ^mtt twee jonge fterke Rarntmn, Endc
oovermids yder van dien feide , by uiterf^e wille haares

Moeders, die Weide aan hem alleen gemaakt te zijn : foo

vogten fy daarom fcer heftig teegen een. Ende wierden

fy beiden onderwijlen beloopen van cenen /Ww,die een

van haar wilde eeten : het welk, oovermits fy weegens

liii jj haarc
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haare. fwakheid den ffolve niet konden weigeren, endehy
aanftonds den geenc,die*c hem lufte, aangrijpen konde : foo

feidc de wt/Jie van hun tv/ee den l^Vo/ve : wy twiften onder-

ling, wien van regts weegen deefe Weide toekomt, ende

zijn wy het eens geworden, dat wy van het einde der

Weide naar ende tot ii fullcn loopen ; op dat de geen

,

die onfer beiden u laatft raaken fal, vanu, als van on fen

Regtere ende Scheids-manne ^ met regt gedood ende ge-

eeten fal moogeii werden. Het welk de r/^'b// hoorendc,

fig verblijde, dien roof onder eenen goeden fchijne,ende

met mindere befwaaringe fijnes gemoeds ,te mogen doen.

Weshalven hy fig aan den beginne der Weide ftelde, en-

dede Rammen onderling eens geworden zijnde, fjoquani

de fterkfle allerfnelft aan loopen , ten einde hy den ^l^olf

om verre ramde-, waar op, als aanftonds de tweede Ram
met aller magt volgde, foo wierd de l^l^'olfioo fwaarelik

gequctft, dat die Rammen hem ontliepen, ende hy haar

niet volgen konde.

Waar naa die felve/'T^// van fijner quetfiire genecfen,

ende weederom hongerig zijnde, eenc Sog met vijf Jon-
gen beliep; die geencn raad weerende om den fi^oive te

ontgaan, hem feide : .,Gy zijt een heilig ^ricjler ^ ende

,, willen wy gaaren door u opgeofferd endege-eetcn wer-

,, den ; alfoo ons dat cene feer groote Eer wcefen lal

:

„maar oovcrmits wy de alla-onreiiifiLn onder den Dieren

„zijn, foo fond gy uwe Heilighi-id^ door onreine fpijfc

3, teeeten, ten hoogften bcfoetelen , indi.n gy alvoorcns

„ons niet in eenen heiLïgm waatere, dat hier naa by is,

,,fuiverd ende waft. De iVolf\\Q\tt rein als onrein Vlees

willende ceten, ende dit aangenoomen hebbende, foo leide

de Soog hem tot eener Moolcn-beeke, fcer naar aan eenc

maaiende Waater^moolen j alwaar , als de l^olf becfig was,

om
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om een deefer kleine Ferkenen tewaffen, de Soog hem van

de kant der Beeke daarin ftoote : Sulks de TVolfv^n den
ftroome onder deraaderen der Meulen gefleept zijnde, al-

daar dood geflaagen wierd, ter verloflinge end^ vreugde

der Sooge ende haarer Jongen.

Dit alles door eenen Spraak-meeflere verftaan weefende,

foo gebeurde niec lang daar naa, dat die, hoewel ten on-

regte, van feekeren ^w/^^^ gevangen , oover Land-ver-

raad bcfchuldigd ende veroordeeld wierd, te moeten der-

ven : Weshalven hy indagtig weefende , dat eene kleine

uitftelling van der dood, den Rammen ende den Swijnen

geleegendheid had verfchaft, om fig voor altijds uit de

tanden des lVolj.s te konnen redden i den Konmge deede

feggen, dat hetjammer foude weefen, foo een groot /<<??;-

Jieyiaar als hy was, te dooden, eer hy om den Kon'm^e

voor altijds te vermaaken j had getoond een llaalken fij-

ner oovergrooce konfte. Waar op de Koning vraagende,

wat hy konde doen , ten antwoorde kreeg, dat hy een

foo konftig Spranli^meejler was, dat hy, onder de ftraffe

van wreedeUk gedood te fullen werden? indien hy fijne

beloften niet naar quamj foude aanncemen des Konings
alder-vernuftigfte Otïfant te leeren binnen tienjaaren, ee-

ne fecr belcheidendlike menfcheliNC Taaie fvrceier:. Het
welk, als de iCó-w/w^ aangenoomen, ende hy fijnen Olifant

den Spraak-meeftere bedeld had; foo wicrddie Spraak-mec'

Jicr van eenen fijner alder-getroufte Vrienden befogt, die

hem in der ftilte vroug , hoe hy foo ftouc op fig derfde

ncemen te fullen doen, het gunt hem onmoogclik was.

Waar op hy antwoorde : „Mijn IncnAy ik heb geleerd

j,dc veranderlikheid aller weereldfe Saakcn foo grootere

33 zijn, dat ik niet alleen een fcckcr quaad, ccegcn een
„dat onfeeker is, of my ooverkoomcn fal , ofte niet ge-

lui
3 wiffcld
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„„ wifTeld meen te hebben ; maar dar ik my by naaft ver-

3,feekercj in het geheel van der ftrafFe des doods onrflaa-

j,gen te fullen werden : alfoo het volgens den loope der

yyNaturey niet ligtelik gebeuren fal, dat de A<?w/«^ , Iky

„ ende de Olifant , alle te gelijk den gehcelen tijd van tien

.>,Jaaren fullen blijven leevenj ende een van drien ftcr-

jjvende, foo fal ik fcekerlik ftrafFeloos leevcn, ofte mijne

.,, eigene Dood fterven.

Uitlegging der Woorden.

^^A/f^^ ^^^ Wolf, hehhen de Ouden Verflaan^

een hot 'wreed Merijch, die ligt bedroogen iverd,

Met de R A M M E M ende de Verkens, hebben fy

yerflaan ^ Menfchen ynn gemeene kemiijp ende oor-

deelen , die met tijd te winnen
,
/tg feer ligtelik uit den

geJPelde der batten, ende der "Vpreede Menfchen reddefu

T>e woorden des Apologus, 7noeten naar dengemeenen

Jtnne "Verftaan 'ïocrden.

E Enen ydere is bekend, dat de aüerwtjftc ende voorfi^tig^e Uedi.

cijns ^ omtrend Sieken koomcnde, veel eer ende meer, als de

mikondige ende onvoorfigttge Uedkijm^ de Sieken bevinden in foodaa-

nieen ftande, dat fy als buicen alle konfte ende made zijnde, gants

llille ftaan, ofte den Sieken nictwes voorfchrijven ofte gebieden te

doen ende te laaten, dan het gunt niet fchaadcn kan : op dat fy

aldus den (ieken Goode ^ ende der Nataure oovergcevende, midde-

ler-wijle haare agtbaarheid behouden » ende fy ook by onvoorlie-

ne veranderinge van ftande der Sieken, haare konft omtrend de

felven nuttelüt gebruiken fouden konnen.
Gelijk
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Gelijk aan de andere fijdc ons ook bekend is, dat vcelc enkott'

dige, onervarene i ende onvoorfigtige Medicijns ^ de -Sif^« nooit ooidee-

len in foodaanigen ftaate van ttilftande ende tijdwinninge te zijn>

.

maar den felven Sieken geduurig volgens eenige fig ingebeelde R«-

gtitlen der ko^fte^ a met haare Medicamenten vermoejen ende verfwak-

ken; totdat de i^/fi^f« krafteloos geworden zijnde, niet meer te- .

gen de Stekten , maar met der Dood vvorftelen : Sulks de Kerkhoo^

ven, door dee{ër Mcnfchen ydele konften,de3 te eerder met Lij*

k^n vervuld, ende volgens ons Spreekwoord, vet gemaakt wer-

den.

Op welke ende óicYge\i}ke gronden, de allerwijfte Menfchenjdie

van onfe pligten omtrend de Seeden, ende cenig Landbefiier geCchveC'

.

ven hebben > ons leeren', dat alle faaken, die eigendlik iu ons, en-

de ons eigen zijnj naamelik on(c gedagten ^ onfe wil, ofte onfe be-

geerten', ende geene andere faaken buiten ons weefende, gantsende

gaar in ons vermoogen zijn: Sulks \vy onk gedagten ende iville, Coo

veele ons doenelik is geweell, beftierd hebbende, om eenige faa-

ken, die buiten om zijn j te vermijden, ofte te verkrijgen, fonder

de felven nogtans te hebben konnen ontgaan ofte te erlangen: wy
ook in'c geheel onfe ruft behoorden te houden > fonder ons felven

met eenig ydel berotp oover het gunt niet gebeurd ofte gefchied

is ', ofte met cene vrugteloofe vreefe oover het gunt feekerlik ge-^

fchieden fal, te plaagen, ende onfe ongemakken te vermeerderen.

Ende lecrcn de felvc Schrijvers ons ook , dat het onfe pligt is , als dan

die faaken Goode ende den tijde oover te gecvenj om in gevalle die

eei.ige onvoorfiene veranderinge voorbrengd , onfe gedagten ende
Wille, al weederom naar den eis der felven te ftieren.

Ende in het byfonder leeren ons opgemelde wijfe Schi-ijvers,

dateer wy voorncemens werden» eenige faalden, die buiten ons

zijn , te vermijden , ofte te verkrijgen > wy feer wel onfe kraften,

met de faaken ofte menfchen, waar omtrend wy arbeiden, ofte

die ons teegenftreeven foudcn,wel ondcrfouken cndetecgcn een
vergelijken moeten: op dat, indien onfe kraften, die faaken en-

de de kraften der andere Menfchen ooverwecgenj wy die als dan
in allcbillike voorvallen wcrkltcUig foudcn moogen maaken. Ge-

lijk

a CiiYtmut .fgrl/m frcmnkm methodwn Galeni , ir mortatm' in vmine
Domini,
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lijk de fjlve "Ofijfe Schrijvers ons ook leeren, dat indien \vy naaecn

foodaanig onderfouk, en Je foodaanige vergelijkingen, on fe kraf-

ten minder te zijn bevinden, dan om die faalcen cnde de kraften dec

*!fieedeYJlreev€ïen y daar wy mcede te doen fouden hebben, te oover-

Weegen 5 wy, buiten eenige dringende noodfaakelikhcid zijnde,

ons niet behoorden te verbeelden , dat indien wy eenige lloutc

verraflinge gebruiken j onfe weederftreevers in dien gevalle als oover-

rompeld wcrdende, verfuimen lullen, alle haareooverwecgende

kraften teegen ons re gebruiken: maar dat wy a!s dan liever ftillc

te ftaan behoorden} ten zy wy flille ftaande, ook feekerlik ver-

dorven fouden werden. 4 Als wanneer wy ook op hetonfcekeren

behoorden alles te onderneemcn» ende in der waagfchaale teftel-

len,om te ondervinden, ende te bcprouven,ofons feeker verccrf

niet fal konnen voorgckoomen werden. Eevcn gelijk dealler-er-

vaarenlte Schippers oordeelende , dat fy geenen tijd winnen konnen,

cnde feekerlik op eene droogte , door florme vervallen fullen ;

liever daar op kloukelik feilen , als flaawherrig daar op gedreeven

werden, b

Ende wanneer de fiaken in foodanigen ftande zijn, dat daar tce-

en, nog met ooverweegende krafren, nogtc met die onfeeker-

cid , ietwcs kan werden gedaan j Soo leeren ons wel opgeroeide

Sclirijvers , dat wy aWcs fins moeten tragten tijd te winnen , ende het

oover onfen hoofde hangende quaad, uit te Hellen; op hoope, dat

de goede God ende de ttjd , in de fiaken deefes weerelds, alibodie

nooit ftille ftaan , foodaanige veranderinge (A geeven ; dat wy daar

naa onfe kraften, ter wcgnceminge van hetgcvreesden quaad, nut-

telik gebruiken fullen konnen, Ende oovcrmits byfonderlik in

StautS'faaken y föo omtrend den ftande der Regceringe binnen des

Lands, als omtrend de buitenlandfe Magten , de faaken cnde tij-

den veeltijds foogeleegen zijn, dat de quaalen van dien niet weg

genoomen konnen werden : Soo beftaat als dan de goede Polttie ,

ofte waarc Staatkonde, alleen hier in, dat van tijden ten tijden de

wijfe ende deugdfaame Eegente», eenige middelen, ofte ordren be-

denken,

a Lil/ant qiio potermUy qtio mn foterant ibi JlahAm. Pr<eJ}-Jt ancept

remcJiiim quam uuÜum'

h Si6 EpicletuSiSerieca.Antoniui, Celfus, C,7AcituSy N.hUchUvelli.

i^dbafi Intcrcfl des i^rinccs»

l
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denken, om het gevreesden quaad ofce verderf uit te (lellen; op
hoopc, dat de verandering van tijden, ook foodanige verandcrin-

ge van faaken (lil aanbrengen, dat opgcmeld gevreefd quaad of-

te verderf, geheel weg genoomen , ofte Yoorgekoomen fal kon-

nen werden,
Endeoovermitsons geheel leeven uit diergeHke gevallen beftaat;

foo fullen wy geene gemeene Voorbeelden van dien, maar wel ee-

nige, de Regeeringe defer NeederUnden betreffende, aanwijfen. Wan-
neer alle de Vrye Vergaaderingen der Staaten, ende der gemeene In-

gefectenen der refpedive NeederUnden^ door de Krijgsmagt des Her-
togen vaii 'Alba^ als ook door des felfs Raade van Trouhlen^ endede
Inciu't[me der Geeftelijken» gants verbooden ofte onderdrukt wier-

den, ende dat daar beneevens alle de aanfienelijkfte Voorftanders

der felven ook gedood ofte gevlugt waarenj jaa dat daarenboo-

ven a Prins M^iüem van Oranjen, in fijn vertrek naar Duitsland^ tcc'

gens een voorneem Perfoon verklaarde: Dat bj/ nimmer ietwes teegen

den Konïnge van Hifpanien voornecmen [oude f ten waare die felve fijn goed of-

te tere aantajlede : Soo fcheen in allen gevalle onmoogelik te zijn,

dat de Stautfe Regeeringe 'm ftande blijven foude, ten waare eenigc

onvoorfi'jne verandering der faaken ontftondj welke des niet te

min de Hertog van Aiha felfs feer baafl verfchafte , met dwaafelik

ende teegen alle regulen van Staatkonde, alle de gevlugten> endein-

fonderhetd den Prinfe müem ^ ten uiterflen te vervolgen, ende te

verbitteren. Want hoewel dien Hertoge gefegt wierd, dat die

frtm van Oranjen verklaard had, hem ftille te fullen houden, ten

waare hy aan Bcre ofte Goed aangetaft wierde > foo vougde des niet

te min de Hertog van Alba, by alle fijn voorgaande quaad , nog dit >

roor ende door den onweitigen Raade van TrowWf», anders gefegd

den Bloed'Raade^ den Prinfe van Oranjen intedaagen, te verbannen,

ende alle des felfs Goederen te confiskeeren ^ ofce de felven als naar

Vonnifle verbeurd zijnde, oover alle aan te liaan. Als ook de

Hertog daar beneevens feer dwaafelik voort ging allen gemeenen

Ingefeetenen fchrikkclike Schattingen opteleggen, endedus doen-

de alle Eedden, Geefteltken , Borgeren ^ ende Boeren, ten Vyande te

raaaken ; Ende mits dien foo maakte die Hertog den Frinfe van

K k k k Oranje»

a Sit Everhard van Rhcid,
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Oranjen tot fijnen aller-bittcrften Vjand, ende vcrfchafte hem met

eenen feer veel aanhangs, foo V2in gevlugten y ^\s goedgunfltgen in den

Lande, die hem Gelden vcrfchuften, waar door hy tot twee maaien

met groote Heiren in deefe Landen quam, om den Hertog van

Alba daar uit te drijven.

Ende als door het mislukken der felveTogcen, beide» n:ingcricn

niet om Holland ende Sceland eigendlik van der Spaanfen dwmgtUnd'tt

te verloflen, maar om Braband^ ende infonderheid Atitiperpen,\va7i.z

aan men fig, hoewel dwaafelik , verbeelde alles te hangen» tce-

gens den Hertooge te doen opftaanj ende dat fulks ga-.tsnietge-

Ichiedende, alle hoope om deefe Landen teegen het geweld des

Konings van B'tfpankn te konnen bcfchermen , weedcr fcheen ver-

looren te weefen j Soo toonde God de Heer fijne goedheid , met de

Ingefeetenen der meefte Steeden van Holland ende Zeeland te doen
opilaan, felfs teegen den raad des Prwfen^ ende fig tcegen den

Hertoge van Albay als ook voor het Stadhouder[chap des Prinfen, hoe-

wel hy dat Amt in den boefeme der Gouvernante Generaal^ voor fijn

vertrek uit deefe landen naar Duitsland, felf vryvillig ter needer gc-

legt had, foodaauig te verklaarenj dat wel opgcmelde Prim naar

het afdanken ende vcrib-oojen fijns Heïrs ^ fijn Scb.uil-plaats ende

Heul in de fclve Landen, als der Staaten Stadliouder gtx'X'\dcr\ ende

genoodfaakt wierd re fouken, ende ook vinden konde.

Dus ging het in den Jaare «574. als die lelve Prins tot Delf x^n

'de Pefl: /»^^, ende Leiden ook in het uiterften gekoomenwas •, want
-als dan lbo blies een gev;enfte Wind door de Gaaten der ^iaasdij*-

ken meer Waaters oover de Landen» als men konde hoopen,
waar by het vallen van Stads- muurcn komende, de Sp>tanfen door

eene ydele vreefe ende ongegronde fchrik, gants onverwagt de

beleegering der Steede Leiden verlieten? ende door gebrek van bc-

taalinge, die dè Spaanfe Bevelhebbers hadden gemeend uit de veroo-

veringe dier Steede te vinden, geraakte alle haare Krijgsmngt aan

het umiten.

Wanneer in den Jaare 1575. de Stad Sicrikz.ee door Don Louijs de
IRequefens ingenoomen was, ende dathy dus Sceland van malkande-
ren, ende Holland van SeeUfid gcfcheiden liad , ende dat insgelijks

door fiaarlcm ende Amjlerdam, het Noordcr-quartier van Suid HolUndc



De S^raahneefler^ Olifant^ ^c, 6j.j

gefcheiden weefende, alles in de uiflerfle wanhoope was, om te-

gen het geweid der Spaam-gefwden ftaande te konnen blijven j foo
llicrf Don Louijs fchielik aan de Peft , fonder dat de Kooning van
Wfpanien ordre gefield had , wie in foodaanigen gevalle hem ia het
Bemnd oover de NeednUnden volgen foude. Ende muitcden de
Spaanfe Krijgsknegten ten tweeden maale foodaanig, dat {y door al-

Ie de Staaten der refpcftive Neederlandfe Provimen^ voor Vyanden
deefer Landen verklaard wierden,- Endede Staaten van Holland en-

de Seeland mitsdien in het geheel den oorlog teegen de Spaanfen op
cenen vreemden boodeme hielpen voeren, byfonderhk naa dat

Sierikz.ee, Haarlem j ende Amfierdam, ook eindelik door deefe voor-,

vallen, lig teegen die Spaanfe w«iffK^^ Krijgsmagt , ende voorden
Staaten verklaard hadden.

Wanneer Prins lyillem van Oranjen tot D^// moord-daadig door-

fchooten was, ende dat de Graaf van Licefter in de Vereenigde Needer-

landeriy in den Jaare 1587. de aller-gevaare!ikfteJf/;f«)7K^ onder ons

Krijgsvolk, ende ook onder alle de gereformeerde Ingefeetenen deefer

Landen veroorfaakt had j fulks de Prins van Parma fcheen Holland

ende Seeland veel ligtcr te fullen oovermeefteren, als hy Vlaanderen

ende Braband oovermeefterd had : Soo wierd de Spaanfe Raad jaloers

oover des Prinfcn vanParma kloeke daaden,fetteden hem den voet

dwars, ende gebood hem eerft in den Jaare ij88. fijne magt naar

Engeland, ende in de volgende Jaaren naar Vrankrijk^ te wenden.
Sulks eenige klouke Mannen, als Volmagtigden ofte trouwe Dienaars

der Staaten, hoewel ontbloot van des Prinfen Wiüems aanfien en-

de Authorireit, gcduurende des Prinfen Maurits Jongheid, de (aaken

binnen lo. Jaaren foo wel beflierden, dat de Staat der Vereenigde

Üeederlanden voor den Jaare xóoo. ende eerder mits dien als Prins

Uamtts de Jaaren bereikt had, om eenervaaren üriigs-ooverjle ,tr\dQ

te gelijk Staatsman te konnen zijn, tot eene genoui^faame verfce-

keringe gebragt wierd. Dit alles waarhaftig zijnde, foo moogcn
wy met regt bcfluiten, dat de Staaten deefer Landen, met, vol-

gens haare oude Sinfpreukenjte tvaaken^ op God te betrouwen, en-

de in de aller-fwaarfte Saaken tijd te -finnen, zijn blijven ftaanj a,

Kkkk 2 ende
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cnde dat wy waarelik ons behoud aan geene Menfchclijkc wijs-

heid, nogte aan eenigen onfen, ofte vleefleiijkcn Arme, fchul-

dig zijn.

Wat nu de eigendlike Leer onfer Fabulen zy, meencn wy,

gcduurende onfe geheele Reeden-kaavclinge, te hebben gcfegt,

ende dat het gants onnoodig is, het felven hier klaarder op den

einde uit te drukken.

Ba
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Het doen gaat 'VOor*t feggen.-

Z^OTL -verits
, Jkd rertim- te^Wnonus ofus

.

91. De Fis Qnde de Hout kliCPerj icfchreijende

Foogelaar ende J^okodiL

CEekcrc ^w, 'c geblaas der Jagt-hoorn en gehoord heb-
*^ bende, oncvlugcc in rijds d^w Honden ^ ende vermer-
kende dat fy door haare grootere (iielheid hem allangs

aftcrhaaldcn , foo verfuimde hy niet, wanneer hy voor
Kkkk 3 eens
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eens Hout-klievers hut gekoomen was , hem ootmoedig-

lik te verfouken, aldaar te moogen fchuilen, foo lange,

tot dat de Jdagcr met fijne Honden voor by geloopen was.

Het welk 3 als de Hout-k^icver uit meede-doogen toe ee-

nen vtugtelinget hciliglik beloofd had j foo gebeurde, dat

hy den Jaager fiende aankoomen ,bedagt, fijn luoord ter

bewaaringe cencs fchaadelijken Beefts gegeeven te heb-

ben ', weshalven hy , van den Jaagere gevraagd zijnde of

hy geenen Fos gefien had? den ^os niet oopenriik ende
mein-eediglik willende verraaden,aanftonds feide geenen

Vos gefien te hebben Endealfoo de Hoiit-kliever des niet

te min den Vos onder eenen fchoonen fchijn meende te

doen vangen i foo wenkte hy met fijne oogen, ende wees

hy met fijne handen, waar de Vos fig verborgen had. Het
welk alfoo de laager in der haafl:e niet vcrfl:ond, maar

voor by liep, foo wierd de Vos behouden > als wanneer

de Hout-hlievsr tot den Vojjt quam , ende feidé : „ Vos-

„ Neef\ ik heb u geborgen -, het is billik dat gy hiv berg-

„loon geefd. Waar op de Vos antwoorde ••

,, Ik heb met
5, alleen de woorden, die gy den laagere gefprooken hebt,

„gehoord-, maar ook bet ^joenktn ende lij^fen uwer oogen

5, ende handen gefien: fulks ik het Teggen min, dan het

„doen agtende; i\\ fiieede van u dankbaar te zijn, voor-

staan u voor mijnen hcimelijken, ende mits dien allcr-

„fchaadelikften Vyande moet houden.

Waar naa gebeurde, dat deefc HouWkliever in den

Herfft met alle fijn Vinke-tnio^ uit ging om Voogelen te

vangen j ende alfoo hy niet alleen feer ioczflcute om Vgo-

gelen aan te lokken , maar haar ook met iL^eenende oogen

aanfag •, meenden cenige onnoofele Voogelen
't
dat hy om

haarent wille weende: fiilks die omioojele Voogekn teegen

mal-
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malkanderen feiden : „Dit is voorwaar een goed-aardig

„ Man , want foo als hy ons aanfiet, vallende traanen van
j.deerenifle uit fijne oogen. Maar andere yoogelen die

wijfer waaren , en de meer op de werken dan op het foet

fleuten, ende den meededoogenden fchijnc der Voogelaa-

ren agt genoomen hadden, riepen oover luid: jjWagtu
„wel, onnoofele Voogelen , op eenen Voogelaare te be-

„ trouwen die foet jieut ; ende wagt u infonderheid te

„betrouwen op eenen die daar by wtend-. maar let op de
5, werken der V'oogelaaren , ende infonderheid der geenen,

jyd'ïQ onder het foet fleuten, weenenj ende als dan fuld

„gy feer haaft bemerken, dat de ijoeencnde de allerwreed-

^^jte Voogelaars zijn > ende dat die fig nooit vergcnougeii

„met de onnoofele Foogekii ^ die fy koomen te vangen,
„in ecner Kooje op te fluiten, ende aldaar, om haar foet

„fingen, den koft te geevcn : maar dat diealtijds de on-

„«(j/'y;^/^ Voogelen doodcn, ende niet ruften, voor dat fy

„die in haare Kooken hebben doen braaden, frijten,en-

,,de fieden: ende dat fytot walgens toe daar van verfaa-

,, digd zijn. Welke goede raad van eenige onnoofele Voo-
gelen niet aangenoomen wierd , alloo fy feiden, niet te

.konnen gelooven, dat in eenes Menfchen herte foo groo-
te boosheid foude konnen weefen, om teegen haare Be^
loftin ende Eecltn , wanneer die daar en booven tegelijk

met traa?jen in den oogcn van teerheid , beveftigd fouden
zijn , wreedelik te doodcn ormoofde Voogden , die daar
op fouden hebben betrowd. Maar wierd eindelik die raad
van veele Voogelen feer veragt, endeweederom van an-
dere -^c'/zy^r^ Voogelen foodaanig aangenoomen, dat fy

fig aanflonds hoog in der lugt begaavcn . ende kort daar
aan van verre faagen, dat de onnoojtU Voogelen, die fig

door
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door den weenenden Voogelaare hadden laatcn aanlokken,

ende by hem op der aarde needer gevallen waarcn , hec

Kec oovcr het hoofd kreegen j ende aanfl-onds gedood
wierden.

Desgelijke gebeurde , dat een Krokodil fig in den iViy/-

firoome Qntho\xdcndQ% fijn vocdfel fogt ende vond, met
alle viervoetige Dieren y die uit den Nijle quaamen drin-

ken, door fijne oovergroote hraften daar in te trekken,

ende te verfmooren 5 om die als dan op fijn gemak teee-

ten. Sulks eindelik alle de felve Dieren fecr fchow wer-

dende, voortaan daar uit niet, dan feer haaftig, jaa de
Honden niet, dan al loopende wilden drinken: Waarom
de /Cr^i^^//, vermerkende dat fijn oopenbaar ^r^^'f/^ hem
geen fpijfe genoug konde verfchafFen , indagtig wierd , dat

hy Vovièi^ jchreyen cndc traanen laaten, eeven gelijk een

klein I{ind; ende dat de Alenfchen uit der aard feer barm-
hertig zijnde, ongetwijfeld op foo eengekrijt ztn firoome

fouden loopen , in meeninge, een Kmd dat verdrinken

foude, daar uit te helpen : ende verfeekerde hy fig, dat

hy alfoode Menfchen bedrtpgerh endedooden fouden kon-

nen, om met de felven fijnen honger te konnen verfaa-

digen, ende te gelijk her aller-lekkerfte Vlees te eccen

,

dat op der Aarde was. Ende bedroog hy ook door fijn

kinderlik krijten ende weenen , van tijde ten tijde feer

veele Menfchen, die hy,als voormaals de onnoofele Bee-

ften in den Waatere trok, doode ende verflond, totdat

de felven door die meenigvuldige ram^vn ofte Ohgelul^n
foo wijs wierden , dat fy haare Kinderen van jongs aan
leerden, fig forgvuldiglik te wagten van alle Krokodth
Traancn , ende der felven Jqnderlik krijten : alfoo onder die

geveinsde teerheid eene groote wreedheid verborgen was.

Endc
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Ende fchoot die Leer 'm de Herten der C^ienfihen foo

diepe wortelen , dat onder haar een ewig-durend Spreek-

-woord is geworden: If^a^t u voor K^okodils traanen.

Uitlegging der Woorden,

A/fet weenendc Voogelaars, e«^^ krijtende

Kkokodils, hebben de Ouden yerjlaariy

Menfchen die door geweld haar oogmt niet bereid

ken hnnen , ende die 00'Ver fulKs door veinfen o/^

^eiineekende woorden^ ofte door traanen daar naar

tragten>

Met een Vos, ende de w i
j
fe V o o g e L e n , werden

yerftann , Menfchen die op geene woorden ofte uiter-

Itken Ichijnc der Menfchen betrouwen ^ maar agtnet»

men op derfeben innerhken aard ende Intercflenj en*

de die Van haar geene andere werken, dan die met

den Jarde ende dat Intereffe derfelVen ooyer een ko^

men^ yerwagten,

DE Menfchen, welke dcor haare geboorte ofte by gevalle foo

groote Magt hebben bekoomen, dat fy ecnen andere konncn
dip'wgen , te doen ofte te laaten alle het gunt haar geliefd , werden
daar door feerligtclik foo verre van der hïlUhheU ende van alle ree-

den vervoerd » dat fy fig laaten voorftaan , van Goode ofte van der
Vortune eenig Regt , oovcr alle fwakkerc Menfchen, die haar ont-

moeten , verkreegcn te hebben : ende beelien die als dan ook feer

ligielik fig in , dat fy by gevolge de fw^il^ren met goed Rcgt te

L l 1

1

moogen
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n^oogen dmngen ^ om te doen, ofte te lijden, nlle het gunt haar

geheven fal te bclaften , ofte te verbieden. Ende derhalven lbo

vcrfuimcn dkfterk,ere Menfchen alsdan gcmeeneliknict> de /«^.«i!^-

ke Menfchen , die haar in haare onrcedelijke begeerten niet ge-

hoorfaamen willen, oopentlik, ende met aWen geiveUe daar toe te

dwingen j üq^ verfcekerende, dat die haare voorfpoedige uitkomfl:

van de mecfte Menfchen geregtvaardigd fal werden. <«

Maar wanneerde boos-aardige Menfchen fig foo /«'rfi^ , ofte an-

deren foo Jierk_ bevinden, dat ly de felven tot het gunt haar ge-

liefd niet dwingen konnenj foo is voor haar geen middel oove-

rig om had.r onreedeitk, oogwit te kennen verkrijgen» dan met o«-

tïouf ende bedrog omtrend die fterken te gebruiken. Ende oover-

mits het ocffenen van ontrouw ende bedrog, felfs wanneer het ge-

lukt is, nooit aan den geenedie het gebruikt heeft, ccmgen fch^n

van Regt verfchaft j maar akijds den gcenc, die het bedrog pleegd,

eene \vaarhafte innerlike fchaamte, ende uiterlike /W;^«c/^ aanbrengd :

Soo weederhouden fig felfs de aller- boosaardigfte Menfchen foo

lange van ontrouw ende bedrog te gebruiken , tot dat fy fig verfee-

keren , haar oogwit door geenen oopenbaaren^civW^^ te konnen
bekoomen. b

Gelijk de Menfchen fig ook gemeenelik uit de felfde reeden

weederhouden, van oopenbaerelik mtt woorden te liegen, ende haa-

re gegeeyene trouwe te breekcn 5 wanneer (y vcrhoopen , door

cenige beve'wfdhcid, die in werken ^ ofte eenig uirerlik geLiar be-

ftaat, haar oogwit te fullen bereiken. Ende aldus óoov gereinfd'

beid icman bedriegen willende, lbo lullen die felve Menfchen al-

ler licfft gebruiken willen, een bedrog welk allcrminll: van fterkte

ofte raagt afwijkt, ende met eenen den Menfchen doed vermoe-

den, dat de Bedrieger meerdere k^miijfe heeft, nis de Bedroogcn; om
dat de geen die meerdere kennifle heeft, als dan ook eenigfins

fchijnd meerdere magt te hebben als de andere , die met mindere

kennifle begaafd is.

Ende oovcrmits in geene bevc'mfdbeeden , welke in werken ofte

gebaa-

a Sed qtiid turba 'Remi fequitur Tertunam utfemper is odit damnAroi.

luvenal, Satyr. lo.

b Tbucid.liu.'^. inldccdcmomorum Qratior.e .ü AthnJChfei.
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gebaaren beftaan, eene onmagt foo feer oopentlik betuigd werd,
als in die beveirifdbeid , welke met Traatien beveiligd werd 5 om daar

door ieman te bedriegen, ende alfoo iijn oogwit te bekoomen :

foo volgd hier uit van fclfs, dat geene, dan de aWet-oudeugenfte of-

te reragtelikfte ^ndc verfoejdi^Jle Menfchen, hun oogwit door be-

driegende Traanen tragten te verkrijgen.

Ende dat dit waarhaftig zy, konnen wy daageliks bemerken, in

alle die Menfchen, welke oover eenigc ongemakken, ende ter

geheugeniflc van eenige gelcedene fmerten , of wel, om haar oog-

wit te bekoomen , gewoon zijn , feer ligtelik traanen te ftorten :

naamelik. Kinderen, oude Menfchen, Vrowluiden<t Dronkaards , ende
Hoeren

',
gelijk meede die Kaamer-fpeelders , Reedenaars, ende Predi-

k^rsi die van een ontugtig leeven zijn 5 welke, wanneer fy haare

Traanen gebruiken om andere Menfchen onder dien fchijne te

konnen beweegen ende befchaadigen j van ouds vergeleeken zijn

geworden , by de Krokodiüen onfer F a b u l e , welke hongerig

zijnde» feer erbarmclik als jonge Kinderen krijten , op dat de Men-
fchen daar door bewoogen fouden werden t'haarer hulpe te

koomen, ende dat fy die als dan fouden verflinden. Sulks van

foodaanige Menfchen onfe Spreekwoorden zijn ontdaan : a Wagt
u van fchreijende Hoeren, en van Paafen die feggen, Doe naar

mijne woorden, ende niet naar mijne werken j alfoo men in tee-

gendeel van der Menfchen innerlike oordeelen , oover het gunt fy

af- ofte aan-raaden , uit der fclven woorden geene foo feekerc

kenniffe, als wel uit der felven werken , daar fy felfs wel, ofte

quaalik van hebben te vaaren j bekoomen kan. Ende het der-

halven niet foo feer geraaden is, fig te draagen naar den raad^

die in ydele woorden bcflaat, als op den roM, die de Raad-gee-
vers met haare eigene werken beveiligen : of wel» als de woor»

den met de '9ferk^n niet oover een koomen, dat men als dan op de
werken alleen, als het min feil-baarfte, fijne reekeninge, om iet-

wes te doen ofte te laaten , behoorde te maaken.

Ende werd ten deefen einde onder de aller-haatelikfle faaken,

die door OlmfY Cramml uitgcregt zijn, verhaald j Dat hy, ende
Llll 2 ccnige

a Mulitr clum jiltrat , 'v»r/^^



636 De Fos, Hout-klieder, Krokodil^ ^c.

ecnigc andere Hoofden des Engelfcn Heirs, misnougd wecfendc, dat

hztParlament, naa dat des Konings Krijgsmagc in het aehecl ver-

brookenj ende alles daar te Lande in Vreede was, bcflooten had,

in Engeland niet meer Krijgsluidcn in diende aan te houden» dan

fes duifend Ruiters, fes duifend Voet-knegten , ende duifend

Drngonderj als ook, dat het Pailament ten dien einde befl )o-

ten had, twaalcf duifend Krijgs luiden naar Trland te fcndcn,

ende voorts alle andere Krijgs-luidcn af te danken: Sulks fy al-

le gefind wierden, die afdanking ende verfending der befoldigde En-
gelfe Krijgs-luidcn te beletten : Ende Oimer CromweL in het by-

londer voornam j den gevangen Koning Kaarel uir handen des

Varlaments te ontrekken, om fig yan óitn Kooninge te verfee-

keren, mer hem uit der gevangenifiè te brengen in den Heire^

ende onder den fchijne van hem aldaar veel meer Vr/heid te gee-

ven, dan hy te vooren genooten had , foo veinsde hy alles fins

den Koninge feer toegedaan te wcefen : tot dat hy eindclik des

Konings gemoed geheel ingenoomen hebbende» in 't heimelik fig

voor des Konings voeten quam needer werpen, ende met traa-

nende oogen fcggen , dat cenigc Hoofden des Heirs^a die den Ko-
ninge meeft vjandig waaren , ende die hy niet konde weederllaan,

voorgenoomen hadden» hem in der nagtc te koomen opneemen,
om hem in feer naawe gevangenifl'e te leggen, ende van fijn ke-

ven te beroovenj wcshaiven hy, met alle teerheid , wccnende, fïg

voor des Konings voeten necder wierp, ende hem met grooter

ontfteltenitre ofte klaagendc woorden , aanraade te vlugten nai\r

het Eiland mgtt ende dat aldnar de Colonel H^w^^ffw, Gouver-

neur van dat Eiland, Cromwels aller-getrowflc Vriend weefende,

den Koning teegen alle geweld des Hetrs , ende étx Agitatori fou-

•dc befchermen : Ende indien hem aiJa.ir eene al te groote.Krijgs-

magt mogte naaderen, hy als dan van daar ten allen tijden raar

Vrankrijk foudc konnen vlugten. De Koning door deeic vttendc^

/% woorden, die met proteftaiieu van Opregtigheid , ende info-idcr-

heid met oovervloejende Traanen beveftigd waaren, verleid wei-
dende, vlugtc op rf%f, anAc verviel dus uit der Mngt dcsgehec-
len Heïrs ende des P4rUmems , in de handen van Olirier Cromu^d al-

leen»
a Agttatereh
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leen» cnde die van fijnen Amhmge: Welke Ol'mer Cromml» om
felfs Koti'wg, onder de naame van BefchevmeY oover Engeland , Schot,

land ende Triand te werden, van dien tijde aan, alle poogingen
des Parlaments^ als ook des Konings, om met den VarUniente van
Vreeden te handelen) eerll hcimelik belette > ende daar naa oopent-
lik om verre llietj tot foo verre, dat hy eindclik goed vond,
den Kooning, als of hy van Tjrannie, Latid^verraad, endc Moordt

oovcnuigd waare gcu'ecft, ende op fijne befchulJigingcn niet

had willen antwoorden, door feeven ende feftig Pvcgtercn deede^

ofte liet veroordeelen» cnde op den Schavotte voor Witbaly door
twee Beulen, oopcntlik het Hoofd affiaanj a- Sulksdit vermaard
Voorbeeld, wiens gelijk men in vcele Eewen niet had gehoord nogte
gefien, alleen toegefchreeven moet weiden, ter eener fiide,aan

de bedriegeiikc Woorden, ende aan de beveinfde Traanen van Cromwel^

ende ter anderer fijde aan der ligt-geloovigheid des Koonings j nog
niet geleerd hebbende, ecnen weenenden Menfche allermeeft

te mistrouwen, infonderheid, wanneer des felfs geheel leevenmet
die opregtigheid ende teerheid niet oover een komt. E,ndc fou-

ótn wy ook fiadhens van diergclijke heütge Troteftaticn , ende be-
driegelijke Traanen, in deefe Landen gemaakt, ende geftort, om
des te feekerder eenvoudige Mcnfchen te konnen verleiden, by-
brengen : indien de tiiewe Exempelen met alfoo weinig gevaars >

als de Ouden mogten werden aangeweefen.

Ende befiuiten my nu onfe Reeden-kaavelinge , met te feg-

gcn , dat deefe Fabulen ons leeren , dat wy, om wel te

konnen oordeelen van de gcnecgendheedcn der Menfchen y

cnde wat fy in eenige voorvallen fullen doen, ofte laatcn, op
gecne i^ 'oorden y Leden, ofte uïteü^ gebaaren , moogen vertrou-

wen, wanneer die met haar geheel leevcn niet oover een koo-
mcn, maar daar tcegcn llrijden. Ende dat wy booven allen in

foodaanige gdecgendheedcn, ons moeten wagten van Menfchen
te vertrouwen, die in fteede van de Menfchen met goede Kftf-

L 1 1 1 }
dm

a Vide Hijlor. Jjigl. if E'rich.
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den te oovertuigen > haar feggen met heilige 'Betuigingen y haarc

Confcientie ofte Gewiflc, ende met Traanen beveftigen , alfoo die

gemeenelik de aller ligt-vaardigften > cnde de bedriegelikften 5

onder allen Menfchen zijn.

Hoffg*
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Hoogmoed komt yoor den vaïïe.

pi. De Smuk ende andere Vtjfen*

T7 En Snonk'i die in de verflè Stroomen altijds geleefd,
•Leende onderwijlen gemerkt had, dat alle de andere
Viflen hem aldaar wecken j wierd daar door foo ftout,
dat hy daar naa alle Villen , die hem te naar by quaamen,
opflokte, ende alfoo doende, fig Heer cndc 'Mee(hr 00-

ve^
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ver alle binncn-Sfrocmen ende verffe FiJJen maakte. Eiide

door dat middel vocde hy fig ook foo oovervloedig , dac

hy ongemeen groot van lighaame wierd , endc mitsdien

fig liet voorftaan , al te groot , ende al te fterk re zijn , om
fijne magt ende fijn gebied binnen de Stroomen ende oe-

ver kleme yifjen te bepaalen : Weshalven hy voornam

,

fijne Heerfchappie ende Gebied uit te ftrckken cover der

iiV^ , cnde allen VifTèn daar in woonendcj hoewel die

hem geenfins misdaan hadden , jaa gants onbekend waa-

ien : l?nde fwom hy dien volgende blijdeUk, ende feer

haaft See-waarts in j dog aldaar aanftonds een Bruni-vis

ende eene H'i''.]e^ die hy voor dccfen nooit gefien had,

op hem fieiïde aanfchieten , ontviel hem die groote moed .-

ende bergde hy fig ter vlugt, ende t.r naamver nood in

de verfTe Stroomen, naa dat hy eenige qiietfuuren ont-

fangen had Welke quetfuuren hy aldaar eenen tijdlang

betreurde, endc onderwijlen ook vermcrkte, dat allede

mindere Viflen , die voormaals hem in die felfde Stroo-

men geweeken, ofte gehoorfaamd hadden, Hg nu in fij-

nen teegenfpoedc verblijdden, ende nu hy haar niet fchaa-

den konde, befpotteden : Het welk VQor hem eene foo

ondraagclijke fpijt was, dat hy van bertfeer daar oover

quam te fterven.

Waar naa gebeurde , dat verfcheidc Reijigers met ce*

iien Waagen , in het midden des Soomers , oover berge

ende daale, in klei, ende ook fand-weegen , haarereifc

fpoeden, ende fomtijds, om de trekkende vermoeide

"i*aarden te verligten , te voetc gingen. Terwijle eene
Viicg de fclve reife ook doende , nu om trend de Taar-

den ^ dan omtrend den Voermanne, endc fomtijds om-
trend de Reijigers vloog, ende feer bromde 5 fig inbeel-

dende,
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1

dendc, dat fj daar door de Taarden voortdreef, endedc
reife feer vorderde ; Sulks wanneer fy ter gewoonelijkcr
Peifter-plaatfc gekoomen waaren , de i^lteg weeder byden
cenen, ende tot den anderen der i^^fz/^ré-w vloog, feggen-

de: Het is tijd dat de paarden ^ ende wy ook ruften ^ endc
ik in het byfonder, ^ïo. dcTaarden, den boerman y ende
11 allen aanmoedigende, den Waagen oever dien moeje-
liken weg doen drijven, ende alle het flof doen rijfen

hebbe. Waar op , hoewel yder van dien wel foiide heb-
ben konnen antwoorden : T)at fy met haar brommen nie-

tnan geholpen , maar allen mQcjelik^geweefl had^ ende de reu
dien volgende door haar meer belet ^ als gevorderd was ^<f-

weefl j Soo fweegen fy éts niet te min , als haar ende heur
ydel gefnap aller antwoorde onwaardig agtende. Ende
allbo de i^'H'g in teegendeel dit Twijgen voor eene toe»

ftemminge ofte bekentcniffe van het gunt ^-^ gefègt had,
op nam, foo wagre fy naaweliks foo lange, tot dat de
Waagen aan ó.Qw gange was, of fy vloog op den Diflèl-

boom, ten einde fy de Taarden foude voort drijven, en-
de dreigde ï'j haaraanllonds, dat tndienfy niet rajjergin-
gen ^ Jy haar moge ende hals fel fleek^n^ ende quetfenJoude

:

Waar op een der Taarden fig omkeerende , ende fiende
dat het eene belaggelike Vlieg was, die een foo groot ge-
ruft maakte, ende die alle het gunt den Voermanne toc-

quam , fig aanmaatigde , haar antwoorde : Wy vrecfen foo
eene laat dunkende magteloofe Snapjler niet, maar wel
den Man-, die voor aan meteene fwccpein der handefit,
ende fonder veel gerufs te maaken , altijds gereed is, om
in onfen rugge endc halfe te pikken, ende ook, wanneer
wy niet feer wel trekken, aanftonds daar in pikt. Het
welk de laat-dunkcnde yiieg foo euvel nam, dat fy aan-

Mmmm ftonds
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flondsop des Taards riigge, als ook Halfe fprong. ende
daar in met haarc trompe foodiep boorde, dat fy niet in

tijds konncnde vervliegen, maar door het flingcren der
ftaarte gequetft , ende met den monde des paards gedood
wierd.

Uitlegging der Woorden.

^
^[/f^t een S no u k e ende Vliegen, wierden hy

d'oude "Verfiaan ^ geringe laatdunkende Menfchen^

die haare [eer kleine 7nagt met Veel gernfs oejfe^

nen*

Met f/fwBRUYN-vissE, Haaje ende Paar-
den, 'U>ierden Ver/laan Menfchen ^fangrooterVermoo-

gen^ die haare magt in der flilte oejfenen.

DAt de Hertstogten ende de hetveegingen des Bloedig ende der Ge(^

/^«, daaruit ontftaanden, de Menfchen beletten wel endenaar

waarheid te oordeelen van alle voorvallende faakcnj ende dat hoe

die Fasfien grooter zijn, dat belet om wel te konnen ooideelen,

ook prootcr is, kan nicmanne onbekend zijn. Ende oovermits

de Vasfien van al te groote Liefde die \vy ons fel ven toe draagen,

de aller- grootfte endede allerlangfl: duurende Fasfieis, waarmee-

de alle Menfchen meer ofte min bevangen zijn ; foo vc Igd daaruit,

dat de Menfchen aller-bcfwaarclikft, ende allerminil: wel oordee-

len, wanneer fy oovcr Iu^yc eige volmaaktheedenofte gebreeken

een oordeel hebben te vellen. Gelijk mcede uit die Lige-Lïefdt

volgd, dat de fclve fvvaarigheid , om ons verftand wel te konnen

gebruiken, fig oopenbaard , wanneer wy van anderer Menfchen
volmaaktheeden ofte gebreeken hebben te oordeelen, met inllg-

te, om die te vergelijken tecgcn de oiife, ende daar naa, daar
?.:. -.li uil
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uit te befluiren:, of die meerder ofwel minder dan de onfe zijn:

want fig als dan nog eenè veele grootere fwaarigheid oopenbaard >

om daar omtrend naar waarheid tekonnenoordeelenj om datwy
meer Itenniffe van onfe eigene volmaakthceden ende gebreeken

hebben » ofte hebben konnen, d^n wy van anderer Menfchen
volmaaktheedenende gebreeken kemiilïè hebbeen ofte krijgen kon;

nen.

Ende eindelik volgd hier uit» dat de Vas^ie v«n 'Eigtn-L'tefde, ons,

het zy wy alleen van ons felven hebben te oordeelen , het zy wy
van, ende oover anderer Menfchen deugden ende gebreken al-

leen oordeelen, het zy wy daar enbooven andere Menfchen daar

in met ons hebben te vergelijken, meeft altijds een oordcel fal

doen vellen ten voordeele, ofte ter meefler agtinge van ons eigen

fclfs, ende ten naadeele der Menfchen , die wy met ofte by ons

vergelijken. Ende hoe de Menfchen, buiten Pas(ien weefende,

meer ofte min bequaam zijn , om wel te konnen oordeelen , hoe
infonderheid het gebrek van wel te oordeelen, fig in de felve

Menfchen meer ofte min oopenbaard, als de felve Menfchen van

haar eigen feberiy ofte ook van anderen by v^rgel^k^nijfe. tegen haar^

te oordeelen hebben. .
: ,

'

Welk befluit onfer Reedenkaavelingen de grond is, waar op de
Otiden eene feer vermaarde vcrgelijkenifle ofte /^pologtis ons hebben
voorgedraagen : „ Namentlik , dat alle Menfchen pp haare fchou-

„ deren draagen twee Beedel-fakhn , opydcrefchoudere een: op de
^-fregtere ecne, om van vooren daar in te fteeken alle haare vermein-

j, de volmaaktbeeden , ende om after haaren rugge ook daar in te wcr-

,,pen alle haare vcrme'mdc gebreeken. Ende dat de felve Menfchen
„op den linkere fchoudere ook hebben eene andere Beedel-ftkjf om
„de gebreeken, die fy in andere Menfchen vermcrken, van vooren

,,daar in te fteeken, ende daar en teegen de deugden ofte volinaakj-

^J}eeden der felvcn after haaren rugge in dien fak te werpen. Ende
jïvougen die felve Oude Wijfen daar by> dat de Menfchen met den
t,Beedel-fak ommegaande, uit liefde tot haar eigen fclfs, daar en
)} boovcn om haare eigene Deugden aan te fchouvven , altijds een ver^

tigroot'^ endc om haare eigene Gebreeken te bcfigtigen, altijds een
j^verklein- bril op haare eigene neufe ftellenj endedat de felve Men

-

Mmmm i fchcn
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5,rchen in tecgendecl uit n^d endc haaty diefy anderen Mcnfchcnj

5, welke fy teegen fig fclfs vergelijken, toe draagenj ofte wel uit

>, eene verkeerde Eergierigheid ^ waar door fy lig verbeelden oovcr

„haarc volmaaktheeden ende gebreeken des te meer cnde min te

5,fuilen werden 5^- ende veragt , naar dat anderer Menfchen vol-

)} maaktheeden cnde gebreeken , min cnde meer ge- endc veragt

jjfullen werden.

Ende dat in het byfonder, Menfchen die van kjeine kcnnifTc en-

de oordeelc zijnj deefe Tasfie van eigen Liefde min betoomcn> endc

aan de Haat ende Nijdt fig meer oovergeeven dan andere Men-
fchen, die met meerdere kennifTe ende deugden begaafd zijn,

hebben de 0«^f« ons willen leeren, met ons decfe faalc te verbeel-

den door Smuhen cnde Wolven^ als ook door Vliegen. Met welke

eerfle in de Fa bul en altijds afgebeeld werden domme quaad-aar^

dige^ gelijk mG.X. Vliegen loflc ende (ctv geringe Menfchen. Uit wel-

ke geringe kennifle ende quaad-aardigheid der Menfchen, als dan

wijders veeltijds onftaat, dat fy niet alleen anders Menfchen, die

inveelen merkelik meer ende magtiger als fy zijn, verre beneeden b:iM

Hellen j maar dat fy ook gemeenelik fig foo verre verloopen, dat

ly de felven, die fy behoorden te ontfien, tergen, endc aanran-

den derven.

Als wanneer dieƒfr^fr^ fig teegen die laatdunkende geringe Men-
fchen wenden , ende de felven verderven. Eeven gelijk wy daagc-

liks fien, datgroote Doggen, van kleine Keffers aangcblaft werden-

de , het felven foo lange veragten , ende haaren gang gaan , tot dat

een der felven al te naar bykoomende, eene foo felle onverwagte

beet krijgt) dat hy, die gebeetcn is, ende bok alle de andere

Keffers, al jankende door gaan.

Deefe onfe Reedcnkaavelinge nu met gemcene Voorbeelden te be-

veiligen, is om de veelvuldigheid ende de daagelikfe voorvallen

van dien onnoodig. Ende in dcefcn geralle voorbeelden van Staat

aan te wijfcn, om eenigcn als laatdunkende, cnde door haare ƒ««?-

loofe laatdunkenheid geftrafte Menfchen afte beelden, fcudeniec

konnen gefchicden fonder groot misnougen te geeven ain vccle

Menfchen, die gewoon zijn de waavheid te haatcn, endede vUyt-

7)mtQ beminnen. Want ofwel de felven als Kleine Keffers , ren

op-
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opfigte ócrweerderen, die fy tergen, moeten werden gehouden;
lbo kennen fy des niet te min ook wel voor groote Doggen werden
gehouden ten opfigte dergeenen, welken haar minder zijn,endc
des niet te min haar alhier ten toonc fouden willen ftellen.

Weshalvcn het ons genoug fal weefen, een e-emg, dog heilig Exensm

fel, by te brengen. Naamelik , als Abfdon teegen fijnen Vaadere
was opgedaan, ende David voor fijnen Soojie vlugten moeft. Soo
wierd Simei, die uit Sauls geflagte was, indiigtig, dat David het
Koningrijk oovcr ifrael , Saule ende fijnen geflagte ontwrongen ,

cnde fig daar in gedrongen had: cnde nam SiimdeefQ gelcegend-
heid waar, om van ecnen fleilen berge den vlugtenden Koningc
David toe te roepen i Dat hy een Bloedhond was, die fig omegtvaxf*

diglik ende tyranniglik op den Koningliken Seetele gefet hadj ende
dat God de Heer hem nu regtvaardiglilc ende niec te min wonder-
lik door fijnen allerliefften Soone Abfdon^ wccder van den Ko-
ningliken rhroone af wierp. Booven welke fcheld-woorden deefc
Simei, David, ende fijne Krijgs luiden, nog met fteenen derfde
werpen. Ende hoewel die Koning Darid in het verdraagen dee-
fes, voor den Volke eene faft- ende langmoedigheid wilde toonen,
ofce door het ftraffen van dien in fijner vlugte niet verhinderd wil-

de werden; fulks hy Simei voor dien tijde fpaarde: foo wierd des
niet te min veele Jaaren daar naa D^vi^ fulks op fijn fteif-beddein-
dagtig, cnde vermaande hy fijnen Soone Salomon foo ernfiig, het
voorgaande, dat oover langen tijd vergeeven , ende vergeeten
fcheen re weefen , te wYcehen ofte teflraffen j alfoo Koninglike wraal^y

hoe vuil die ook mooge zijn , altijds de naam van regtvaardige Jirafe

krijgt, dztSalomon naa fijns Vaaders dood niet verfuimdc , fig van
5/ffi« te verfeekeren, met hem binnen Jerufalem te bannen, op
verbeurte van fijn Iceven daar niet buiten te gaan; op dat deefe
Valftiik hem om den halfe gelcgt weefende, hy onder /d;^>; van
^gt, niet jeegenftaande het Pardon van fijnen Vaadere David, oe-
ver het voorgaande verkrccgen, foudc moogen werden gedood:
Gelijk Salomon daar nua, wanneer Simei om twee fijner gevlugte
flaaven te afterhaalen,onnoofelik buiten der Steede jerufalem , oo"
ver de Beeke Kidrw gegaan, ende weeder gekeerd wasj naar*t

.

Mmmm 3 hoogde
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l)oogfte regt ofte onregt,<« Tonder eenig meede-doogcn ,- alleen

uit WYAixk^gierigheid, of wel uit eïgen Intcrefi^ om Salomons Throon te

kvefi'tgetty gedood wierd. ^

Eindelik fcggen wy den cigendlikenjj» dcefer Fabulen te

weefen> ons te waarfchouwen , akijds indagtig te zijn, dat wy
gemeenelik ons [elven al te boog^ cndc andere Menfchcn al te laag

fchattcn. Ende infonderhcid dat deefe Fabulen lecren, ons

tewagten, van onregcvaardiglik ende fonder reeden te dreigen,

ofte aan te tarten» de geenen die wy meenen oover te moogenj
alfoo de veranderingen der faakcn deefcs Weerelds foo groot zijn,

dat die meeningen ons dik bedriegen, ende wy daar in ons ver-

derf vinden fouden.

a Sive futnmo ïure five fumma hijtiria.

b SieSam. Z- cup, 16. en 19» K^mn^ i. cjf. 2,

SfOto^
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spotters hms brand ool^weh

Jtüitce nïe Jratts ejt conce/jfa. repeltere ^aude,-m .

93. De ^j endede i(r<t^«.

yp En Vos fiende op eencn engcn wcege den Eecr ^ die
L-'fijn Vyand was, aan koomen, endc dat Iiy hem niec

ontvlugten konde , wagteden Bf^r in, kugtc cnde (leen-

de, feggende : y^God behoede my, dat mijn aas gcenc

„ andere eedelc Dieren doode. De Beer dit hoorende

,

vroeg wat hem fchortc, ende antwoordc de Vos : F en
Man heeft my met vergifce Vijgen vergecvcn > fulks die

my
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my eet, fcekerlik fterven fal, maar aan den Manne foudc

voor u veel lekkers te eeten wecfen.

De Beer feer hongerig wecfcnde, ende den Vos ^ die

hy meende vergifcigd te zijn , niet dervende eeten , vroug

ende vcrftond waar die Man was; ging derwaarts, cnde

meende hem haaftig te verflinden : maar ó^vq Man was een

gewaapende laa^er^ ende weerde fig met fijne honden,
booge ende fwaarde foo wel, dat de Beer door het gekraak

van eene aanrennende Waagen nog meer vcrfchrikt zijn-

de, feer bloedig, gequetft, cnde met eene oor af, ont-

liep, ende alfbogcfteld zijnde, wceder tot den A'ö^f quam,
verfoukende, dat hy eene pijl, die in fijnen rugge ftak

,

wilde uit trekken , ende hem goede raad geeven tot het

geneefen fijner wonden.

De Vos^ fiendedat die qnetfquren niet doodelik waren,

feide hem te fiillen wijfen eene holle boom , waar in veel

Hoonings lag, ende dat daar voor quetfuuren ende ftoo-

ten geen beecer genees-middel als Hoonin^ was. Dit ge-

viel den Beere-^ó^iz daarna toeging, op den boomcklom,
den Hooning roofde 3 ende de B/en ftoorde, terwijle de

Vos eene wigge uit de kloove des booms trok, cnde daar

in des Beeren handen, waar mecde hy becfig was, den
Hooning te rooven , (00 feer klemden, dat hy fig van de

Bïen^ die hem aanftonds met geheele fwermea oovervie-

len , foo lange opgehouden wierd, dat de Boeren cnde
Houthakkers, het geruft hoorende, met haamers ende

bijlen daar na toe hepen, ende in tijds quamen om den
Ticer te dooden. Als wanneer de l^os het fclven van ver-

re aanfiendc, met vreugde feide: „ Daar legt mijn Vyand^
„ daar legt die Dtk^kppy die fterk genoug meende tewee-

3,fcn om aile Dieren eadc Menfchcn cc verflinden > daar

lege
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5, legt die groote Hoon'mg-dief^ welke alleen door mijne
„ konften rer needer geveld is.

Dit eerft door den yojfe^ uit mode om fijn leeven te

bergen, lofFelik, ende daar naa, om fijn Vyand te doo-
den , fijnder fi:hande ^ gedaan zijnde j Soo moedigden
deefe gelukken hem aan , om andere onnoofeie Dieren , ter

verfaadiginge fijnes hongers, met konft in fijnen gewel-
de te krijgen : Ten welken einde hy fig wende tot eenen
Haaney die hy van verre op eenen boomc fag Itaan, en-
de derwaarts gaande, met vcele loftuitende woorden, van
den boome af, tot fig noodigde> alfoo in fijnen gewelde
kreeg, ende doode. Jaa dat meer is, het was den FoJJe

niet genoug met een fi:handelik bedrog, ende onder den
Ichijn vanden Haan voor een groot Tropheet te houden,
hem tot fig gelokt, ende gedood, als ook fijnen honger
met des felfs Vlees verfaadigd te hebben : maar als hy
fulks gedaan had , fpotte hy nog met den felven , feg-

gende

:

Hier legt de Propheet in den dre\y
^ie waarlïk was een groote gekj
Want hy filfs in de grootfle noody
Niet kon voorfien fi\n eige Dood»

Ende eeven dus droug hy fig, wanneer hy daar naa op
eener Boome eenen Raafi^Lg^ die in fijnen bek eene Kaas
had, met welken de Fos geneegen was fijnen buik te

vullen, namcntlik, hy prees den Raafwee^Qns fijn fwart
fluweelen K/eed , dat met goud beftrooid was, ende als

een fwart- blaawc S-iphir blonk; Dat fijne Steevelen opregt
Corduaan ofcc Spaans leeder geleeken j dat hy warelik ee-
nen fi:hoonen bek^ had \ dat fijne twee oogen als twee Kar-

Nnnn bonkel-
a Dolm an Y'txtm ({m 'm hojie requirat.
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i?on {e/- (iecnen een fcer hel ligt van fig gaaven ; dat hy ü\^

ncnjlaart foo treffelik droug, ende eenen foo mannelij-

ken gang had •, dat alle andere Voogelen daar aan fig be-

hoorden te fpiegelen: ende om alles mee weinige woor-

den tebcfluiten, Dat de Gooden fonder twijfel foo eenen

fchoonen lijve , met grooter wijsheid , helle ftemme , en-

de met de bequaamheid om oovercicrelik fijn woord te

konnen doen, hadden begaafd : ende dat het hem ^^ojje

het allergrootfte geluk deefes weerelds foude weefcnjdie

ftemme te mogen hoortn-, ende daar naa aan andere Die-

ren vooreene wonderlikeniewe tijdinge te vtrhaaien -^é^x.

hy de ftemme des alLr-eedclften Schepftls, dat op der

'Aarde ooit geweeft was, gehoord had. Door alle welke

lofruiterien de Raaf verleid werdende^ riep hy met aller

raao-t, Cras-i Cras. Ende antwoorde de ^a aanftonds,

O 'Deo Gratias, Want den Raave ontviel door het oope-

nen fijns BeksA^ l\aasy ende de Fos namdicop.feggen-

de: „Du Nars-kop , propheteer nu met dijnen hongeri-

„gen buike , dat my booter ende melk quaalilc bckoomen

3, fal , ik fal het des niet te min met u wel weed er waagen.

Dit alles den /''<?/7t' gelukt weefendc, foo behaagde hy

fig in fijne konftcn ende fpotcerien foo feer, dat hy , om
fig met den K^raane te vermaken, hem ten eeten noodig-

dc; welke tot dtn Vo£e gckoomen zijnde, bevond dat

die hem in eenc vlakke fchootele fcer dunne lekkere Sop-

pe voorftelde-, ende weetendc, dat hy mcc fijnen fcher-

pen bek daar niet ofte feer weinig van cecen koude , cf-

ter hem de fpijfc feer aan prees, ende aanmaande, daar

van fijn bckomft te eeten, tcrwijle hy fclfs alles opHorp-

te, ende den befchimpten tira^-n hongerig huiswaarts liet

sa^n; alwaar de Urami ooyerdaet hebbende, hoe hy den

Vos
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Fbs ook foude konnen onthaaIen,naaeenige daagcnhcm
ten eeten noodigde, ende gekomen zijnde, in eenc glafi

FleJJe mee lbo engen halfe, dat daarin des Vojjen hoofde

niet konde gaan, hem feer lekkere Br^iC voor fette, endc

hem feide : „ Vos^neef^ gy (iet wat lekkere Spijfe in de

jjFlefTe is, eet daar van foo veel u luft, ende indien uw
^'i hoofd wat te dik is, foo lik het glas van buiten, ende

„genouge u met den reuke der Spijfe , eeven als ik by

„naafl: t*uwen huife hebbe moeten doen. De I^gs decfc

fchimp fiende, ende hoorende, moeft in figfelven beken-

nen , è\Q wel verdiend te hebben, ende ging derhalvcn

met fchaamte ende fchande door..

Uitlegging der Woorden.

A/f^t den V o s s E, hebhen ^<? Ouden in deefe F a b u-

LEN Verjiaan
j fchrandere ende feer ondeugende

Menfchen y die ftg niet ontften , door de allerhoofte

weegen haar oog'ïfit te hekoonien , ende nog daar en

hooien de door haar 'Beleedigden , te bejpotten»

Met den B e e r e , een dom
, Jierk Menfch,

Met den H a a n ^ eengemeen , dog geleerd Menfch»

Met den R a a v e , een dom gierig Menfch,

Met dm FC R A A N E, een 'S»akker ofte 'ïi>aakend y ende op'

regt Me?fch,

DAt de Menfchen a'leen door de kraften van Reeden ende Biüik;

heidy ofte van Eere endc Deugd^ haar oogwit behoorden te be-

tragtcn» iscenen yderc foo feer bekend , dat de FAbul-maakers heb-
ben geagt onnoodig te zijn , het felvcn met ccnige crdigtc Voor^

Nnnn 2 becU
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heelden te lecren : Maar om dat geene d^m de yvijfc ofte deugd[aami

Menfchcn, die in kleinen gctaale zijn, fulks gewoon zijn ware-

lik te doen, ende dat daar en tcegcn de meeftc Mcnfchen ten

decfen opfiote geheel anders leeven dan fy bchooren : Soo wer-

den ook die Menfchen met veele Fabulen beftraft, endcwy
met eenen geUerdj ons van den fclvcn te wagten. Naamentlik,

opgemelde oude Fabulen leeren ons, dat de Menfchen in hcB

gemeen by gebreeke van de Eeeden ende BilUkbetd aan hare fijdetc

hebben, endeten haaren oogwitte te konncn gebruiken, Kraft

cndtGeipeldy ende by gebreeke decfts Bedrog te gebruiken plag-

tcn. Ende {icn wy ook in gevolge van dien } dat de Bedriegers lie-

ver met kleine, als met gvoozc fchande ^ haar oogwit tragten te be-

reiken j Sulksfy dat met beveinsde v/erkcn ofte gebaarcn konncnde>met

geene oopenbarc loogenen ende klare wtorden betragtcn fullen. Ge-

lijk meede de FabuleN ons leeren, dat de Menfchen door

geen gemeen Bedrog ende Loogenen haar cogwit konncnde be-

reiken, fig als dan gemeenelik niet ontfien, daar toe den fchijn

van Vriendfchapfe , Uetligheid ofte Godsdienft te misbruiken, ende haar

bedrog met geveinsde traanen te bckraftigen j Welke laatjie jUg

van bedriegelike Menfchen, voor de allerbooften fou icn v.'crden ge-

houden, ten waare eenigen van dien hnare boosheid nog quaamen

te vermeerderen , ofte te booven te gaan, met te befpotun degeenen,

die fy dus op het aller-fchandelikften bedroogen hebben. Ende
is dit nu eigentlik het Voor-^erp cnfcr Fabule, ende onfer tee-

genwoordige Reedenkaavelinge.

Overmits de fi^il ofte de begeerte der gcmccne MePifchcn niet

ftrekt, nrgte ftrckken kan, dan om te verkrijgen het gunt haar

waarelik goed is ofte fchijnd te weefenj ende om te vermijden alle

het gunt haar ^luaad is, ofte te w ccCcn fchijnd: Soo ll.iac ons nu te

ondcrfouken, waar van daan het komt, dat ecnigc menfchen fig

niet vergcnougcn met te verkrijgen, ofte re vermijden, ailcJiec

gunt hun warelik goed ende qtu^'d is , ofte fihijnd cc wccfen : maar

dat de felven daar naa nog tragten te belaggen ende te befpottcn de

fclve menfchen, welke fy Qoverweldigd ofte bedroogen hebhen, fclioon

haar waarelik uit ende door het befpotten ende uitlaggen, gants

geen goed kan,. maar wel ongemakken konncn oovcr koomcn.
Naa-
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Naamelilc , hoewel veele menfchen waarelik foo fccr ontbloot

zijn van alle waarhafte cnde oprcgte deugden y dat fy Moraliter ofte

naar Seeden-regt in fig felfs, ofte een ander in haar» nietwes loffe-

liks ende eerwaardigs vinden konnen, ofte kan: Soo bevind men
des niettemin, dat deefe ondeugende ende aller eere onwaardige
menfchen, niet alleen Heersfugtig^ maar ook eenigfins eergierig

zijn, ende feer gaarne van alle menfchen gepreefen fouden wer-
den, fonder nogtans den weg der Deugden te willen bewande-
len: a Sulks deefe aller-ondeugenfte menfchen in fig fclven gee-
nen grond hebbende waar op fy eenige eere ofte roem fouden kon-
nen bouwen, ofte hoopen te fuUen verkrijgen ; hetfelvengemee-
nelik tragtcn te doen met anderer menfchen ondeugden ende gebree-

hen aan te wiifen : om door dat middel te doen fien , dat andere
menfchen eenige ondeugden ofte gebreeken hebben , die fy niet,

ofte niet foo feer onderhaavig zijn. Ende hoewel de geenen die

van Deugden ontbloot, ende met ooverweegende kraftcn bekleed
zijnj fomtijds ook foo baldaadig werden bevonden, dat fy de gee-
nen die fy ooverweldtgd hebben , daar en booven weegens hare on-

w<ï^t befpotten, ende uitlaggen: foo fchijnen nogtans de felven
eenige meerdere Reeden te hebben om fulks te moogen doen , en-
de ook minder aanftootgeeven dan de Bedriegers, om dat fy, bou-
wende op haare eigene kluften, den gemecnen weg der menfchen
fchijnen in te gaan , ende fig te konnen verantwoorden met het
gemeen Spreekwoord :

Die de Kro o beeft die kruidfe

,

Die de tnagt beeft die gebruiktfe.

Ende de ^nó.ercn onvermoogene ook meer Reeden hebben, om het
felven te moeten ende te willen lijden, gelijk ons oud Tsijmken het
felven fchijnd te feggcn

:

Wanneer ietnan is ooverbeerdy

't Is tijd dat hj verdraagen leerd.

Als mogende de felve onmagtige Menfchen hoopen , by veranderinge
van tijden, weedcr tot haaren voorgaanden ofte beeteren llande
te fuUen geraaken

:

Nnnn 3 Maar
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Maar als de Menfchen door Bedrog^ ende infonderhcid door het

aüer-fchAndeitkiien B^rfro^, dat is onder Vnend[chap- oftQHeUigheids fchifn,

van anderen verongelijkt ende beleedigd zijnde j nog daar en bo-
ven van den Bedriei^cren werden uitgslaggen endebefpot: fookan
het fel ven niet wel in ccnen anderen finne werden genoomcn, dan
dat de bedroogcnen en bcleedi^den^van diealler-boosaardigflemenfchcn

voorgants onwectcndemenfchen, ofte Cekken werden gehouden.
En oovermitsallemenfchcn,diemet eene gcmeene reedelike ken-
niflè begaafd zijn, veel goeds, ende ook veel quaads konnen doen 3 ende
des weegen ook ge-cerd ofte vcragt behoorden te werden: ende
dat daar en tegen Sotten, als geen menfchelik verftand hebbende,
Waarelik ^ naar Seeden-regt ofte Staat-koude , nog goed nog quaad
Ivonnen doen j ende derhalven nog eere, nog fchande behaalen konnen.

Ende alfoo daar benccvens de mecfte menfchcr» foo verkeerd

éergierig zijn , dat fy fig meer verheugen in de Hijiorïen te leelcn

haarer Voor-ouderen ^ro<?t^ Schelmflukkcn ^ mits de fciven met groo-

te magt ofte uitfteekende Izenn'tjfe vergcfclfchapt zijn geweeft, dan

dat haarer in de oude Uïjlorïen gants niet foude werden gedagt: en-

de oovermits de menfchen in het gemeen ook in fig felven liever

voorgroote Schelmen , als groote Sotten gehouden werden j foo liet

men ookj dat de menfchen in het gemeen den fchimp van voor /êt

gehouden te werden, het aller-groorlle quaad, ofte de aller-on-

draagelikfte Hoon te zijn agten , dat ofte die haar kan oover komen.
Waar uit dan v.'ijders ontlbat, dat deefe ;i\\cr-ondeugcn[ie j ende

daar benecvens //'öfm;J^, ofte den geene die fy bedroegen hebben,

uitloggende Menfchen , foo feer gehaat werden j dat fy by anderen voor

vleeUclike Duivelen gehouden werden, alfoo die booCe geefien ver-

maard zijn, fig foo feer te verheugen, als fy de menfchen hebben

beleedigd, ofte eenig verdriet aangedaan, dat fy fig niet konnen

onthouden, de felven nog daar oover uit te Liggen: gelijk aan de

andere fijde de menfchen, welke door opgemelde Spetteren belee-

digd zijn, niet verfuimen, het leeven ende daaden dcefcr hunner al-

ler-bittcrfte Vyanden, ende der felven gebreeken , wel te onder-

fouken, om ter geleegener tijd fig daar van te bedienen, endede

Spottcren desgelijks te befpotten. waaruit ons Spreekwoord ont-

üaau
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ftaan is, Lit Spetters Huis ook^wd brand: ende wy ook fien» dat onfc

eenvoudige Esopise Kraan ^v^n den Voffe, dien fchrandcren en»

de grootcn Spottere befpot zijnde geweeft, geene gelecgendhcid

verfuimdjom dcnfelven nog aardiger tebefpottenals hy, die nog

ietwes by den Vojfe had konnen nuttigen , befpot was geworden.

Ende werd ten deden einde verhaald, dat drie Trancoife Krijgs-

luiden inden Jaare ióó8. ten platten Lande buiten Rijj[d by eenen

Boa^ gelecgerd zijnde, onder het pleegen van veele baidaadighee-

den, hem dik Hoorribcejl ende Koekoek^ noemden > waar oover, als

hy fig gevoelig had getoond , met te feggen ,dat by haar wel voe^

<ia fchuldig, maarniet genecgen was foodaanige fcheldwoorden

te verdraagen, daar hy een ecrlik^Mnn, ende fijn Wijfeene eere-

like Vrow was. Het welk dceC<i baldaadige Euiters foo quaalik

naamen, dat fy korts daar aan den Boer met handen ende voeten

aan den fuile fijns Icegers gebonden hebbende , fijn Vtyf daar op

wierpen, ende de een der JRuiteren voor, de andere naa, haar ge-

fchoffeerd hebbende, voor fijne oogen 5
yder vandien,terwijlely

dat Wijf dus misbruikten, hemvroug, a Oi hy nu geen Hoornbeejl

'

was ? en of hy nog een eerlik Wijf had ? Welke daad niet foo feer,

a's decfe [pot veroorfaakte, dat deefe gehoonde Boer degelecgend-

heid waar nam, wanneer dcefe B.uiters in der ftalle fliepen, die te

fluiten, den brand daar in te ftceken, ende neevens fijne eigene

Staüe, ook dcefe drie fpottende BMttcrs met haare Paarden te ver-

branden.

Desgelijks Icefd men in de Romeinfe Hiftorien, dat de niet min
heveimde als wreede Octavim Attguflus , door mcin-eed , moord , ende

vccle fchclmH:ukken,alledc liefhebbers der Vrye Republike, en-

de daaronder ook fijne eigene Vrienden ende Hulpers, Fanfa^Htr^

t'utSi Cicero^ y4ntonim^ LepidHS ende Towpejm Scxtm omgebragt heb-

bende, om alleen onder den Naame van Imperator, Kapitain Ge-
neraal der Roomfe Rcpublikc, ende Keifer ofte Heer der gcheele

"

Rcpublikc, te werden j een grootc Spotter was : Sulks hy tot

hem hebbende doen koomen eenen onnoofclcn Bter , die vermaard
wr.s hem feer wel te gelijken, hy hem ook willende befpotten,

ende hem voor een on-egt kind doen doorgaan , vroug , of fijne

Moc^
A Et bienl qnc dn tu, n'ts tufos Ctrngr)
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Moeder niet fomtijdste Roomen wasgewecft? cndehyvan denBöf-

re ecnvoudiglik ten antwoorde kreeg : ,, Neen Heer, maar mijn

,yVaader hecFt daar meenigmaalen gevveeft. Waar oover de Om-
ftanders fig niet konden onthouden van glim-laggen, om dar dis

Bal foo wel op {ijn eigen dak herkaatft was, ende dat die groote

Spotter aldus door eencn onnoofelen Boere befpot wierd.

De eigendlike Leer onfcr Fabulen is derhalven , ons te waar-

fchouwen, dat wy nieman behoorden te beleedigen,endc dat wy
iemanbclcedigd hebbende, booven allen ons moeten wagtenjhem
te bcfpotten-y als cok , dat het de allcr-ondeugenfte MerJchcnzijn,

die haare Scbelmfiukki^ uitgeregt hebbende, nog daar en booven

de geene, die fy oovcrweldigd ofte bedroogen hebbeu > hefpotten.

Daar
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'^

Daar is ter weeretd geen arger femjn ^

Dan vriend te fchijnen^ en yyandte z^n.
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fteede van naar fijne gewoonte cedelmoedtgltkt endc Ton-

der bedrog fijne kraften tecgcn andere Dieren tegebruiken,

nu in fig felvcn befloot, de G^^ti door bedrog in fijnen ge-

welde te bekoomen , ende daar meede {\]\\tn honger te

verfaadigen > waarom hy haar toeriep : ,, Lieve Suft. r, my
jjdeerd > u onnoofele te fien op foo kaale ende fteile kHp-

j>pcn uw voedfel foukenj daar ik hier foo veel goed gras

,, hebbe, dat my gants niet teftaade komt; Iknoodigu

j, derhalven, dat Gras in aller oovervloed bv my te koo-

„ men eetcn , onder die beloften , dat my van u niet quaads

„gefchieden fal. Waar op de Geit antwoorde : „ Dat een

^^LeeWi die gewoon is onnoofele Dieren fonder ecnig be-

„ drog te vangen ende te dooden , is my wel bekend • maar

„is my efter niet geraaden, daar op te vertrouwen mijn

^^leeven-i dat ik niet dan eenemaal verwaarloofen kan:

„Ende infonderheid is my ongeraaden, mijn Ue^JLn daar

3, op te vertrouwen j als ik indagtig wcrJe, dat gy een

'iyllouning der Dieren zijnde, wel gewoon zijc de 011-

„noofele Dieren t'uwer fpijfe te gebruiken, fonder u daar

5, cover te erbarmen ,.ende dat gy daar en booven aan nie-

5, manne plagt foo vriendelike foctc woorden te geevcn ,

„ofte die aan uwer taafele te noodigen, gelijk gy my nu
„geefd ende docd. Endc meen ik derhalven my des cc

„ eer ende meer voor u te '•juagten.

Waar naa de Leew eonen ftcrken Stiere omtrcnd fijn

Hol ontmoetende, hem desgelijks ten eeren noodigde,

waarelik, om hem in fijnen Hoole te oovervallcn ; fulks

hy hem, daar in mecnende te leiJen , voorging, enJcdc
Vülgendc Sttcr aanllonds , wanneer hy voor tien Hoolc ge-

koomen was , ontvlood , endeden Zfr^f toe-riep , Ik lic

daar binnen wel Leewen-tanden ende Klaawen, om my
te
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te vcrflinden, maar geene fpijfe die my paft, ofte die
voor my bereid is.

Een Gkf vcrftaandc , dat deefen Leewe opgemeldc aan-
flaagen mislukt waaren , ende weetende, dat het hem met
den onnoofelen Voogelen ecven dus, als den Leei:ue met
den vier-voetigen Wieren foude ontfchieten, i&n waare
Jiy fijne faaken veel argliftiger aanleide : Soo beflooc hy
voor eerftj om deonnoofelc Voogelen min fchigrig ende
van hem min fchow te maaken , haar eene volkoome ee-

wige Vreede aan te bieden , ende die ten weedcrfijden hei-

liglik te befv/eeren. Gelijk dtQ^^ aanbieding van Vreede^

door den onnoüielen,endc mitsdien vreede-lievende Voo-
gelen , gaarne aangenoomen ende ook befwooren wierd.

Dit voorgegaan zijnde, wagte de Gier toe fijnen Geboor"

ten-dag^ om fig daar op met eenige andere Grijp-njoogekri^

fijne goede Vrienden , te verheugen , als wanneer hy op,

ende teegen dat Gajlmaal , ook deede noodigen alle foo-

daanige onnoolele Voogele^iy die onder den haaren foo

aanfienelik waaren, dat fy den anderen geringen Voogelen

tot Raads- ende Leids-luiden flrekten, ende welke hy in

der vrye lugt zijnde, niet alle te gelijk grijpen , endedoo-
den foude hebben kennen, maar dat een van dien alleen

gevangen ende gedood wecfende, alle de anderen fig tee-

gen hem ter weere ftellen, ofte ontvlugten fbuden.

Op welken ongefogten ^wéz plegtigen Gaflmaalc, als

die Voogelen^ nietquaads vermoedende, gckoomen , ende

op het allcr-vroliklle waren, foo gaf de G/Vr fijnen Vrien-

den het geftelde teeken , om op alle die onnoofele ende
feer aanfienclike Voogelen aan te vallen , ende die te ver-

Hinden; gelijk aanflonds gefchiede, fonder dat een van

dien ontvlugten konde. Ènde flrooidc de Gier met fijne

O 00 o 2 Vricn-
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Vrienden alsdan uit, dat die Voogelcn des Giers gefond^

heid ende lang Leeven niet hadden willen drinken , endc

dat fy mits dien niet duifterlik te kennen gcgeeven had-

den, dat fy hem voor eenen Tyranne hielden, ende dat

fy derhalven hem felfs fouden hebben oovervallen endc

gedood, ten waare hy haarvoorgekoomen was. Sulksde

Gier daar by deede vougen,dat dcefè l^oogctcn niet alleen

regtvaardiglik gedood waaren, maar dat ook de andere

mindere ende fingcnde Voogelen , daar naa door den Gte-

re van tijden ten tijden naar fijnen iuft, ende ter verfaa-

diginge iijner , ende fijner Grijp-voogelen , ofte Vrien-

den honger, gevangen ende verflonden mogten werden.

Uitlegging der Woorden.

f ^A/l ^^ ^^^ L E E w E ende den G i e r e , hebben de

Ouden hier yer[laan , flerke ende heersfugtige

Menfchen^ die met haaren aanhange ^ met Iee-

yen kotinen , dan uit y ende Van den ondergaitge

Van 7?mdere Menfchen , welke met ccnen ovoor-

de Tyrannen ofte wel Krijgs-luiden gefegt

werden te ^yn.

Met de Gei r^ S t i e ^^ , ende onnoofele V o o g e l e ^';,

alle Van Gras, ofte Van Saat leeVende^ werden Ver-

ftaan Menfchen , die niemanne befchaadigen , ende die

yan de Heersfugtigen ende Tyrannen alttjds Ver-

yolgd 3 gepinkt p ofte gedood Ti^erden.

Dat
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At de liefde om te leeven, ende de vrees van te fierven^ als ook
de Heersfugt ofte Begeerte om cover andere Menlchen te beers~

fen y ende de vrees van fijne Vryhe'td alles fins te verliefen , de aller-

kraftigften onder alle onfe Vasten ofte Hertstogten bevonden wer-

den, isgebowd op deefe 'Reeden, ofte den fchijne van dien: naa-

melik, dat wy het een behoudende, ofte verkrijgende > fchijnen

bequaam te zijn, om alle httgoed, dat den Menfchen ooverkoo-

men kan, te genieten j ende dat het ander ons gebeurende, wy
daar door fchijnen al te gelijk te werden beroofd van alle bequaam-
heeden, om cenig ^o^^ te konnen genieten j ende met eenen in

ftande fchijnen te werden gefteld , om alle bedenkelik quaad te

moeten lijden: waar by alfoonog komt? dat de Menfchen in het

gemeen grootere Begeerten , Driften , ende Sorgen hebben , om
eenig fig verbeeld goed te verkrijgen , als om het goed dat (y waa-

relik befitten, te behouden ^ ende dat fy booven allen driftig zijn,

om foo een goed te bekoomen 5 waar door fy het felven goed ver-

kreegcn hebbende, fig verbeelden alle ongemakken, die andere

menfchen haar fouden konnen. aandoen , ontwaflen te zijn : ende

oovermits dat infonderheid die Heersfugt in den menfchen foodaa-

nige verbeeldingen maaken kan, foo volgd^ook daar uit » dat door

de Heersfugt de aller-grootfte uitfpoorigheeden bedreeven werden,

namelik,dat die Heersfugtigen om hun oogwit te bereiken, inplaatfe

van Reeden , Geweld , Beveinflheid , Bedrog , Schijn-heiligheid , be-

vcinsde Vriendfchappen en Gaft-maalen gewoon zijn te gebruiken.

Ende oovermits wy fien, dat de Heersfugtigen veeltijds onder

fchijn van fig met haare Vrienden op Maaltijden te willen vervroo-

liken, in teegendeel die noodigen, om veelen van dien te gelijk

het leeven te konnen beneemen, ofte wel haare Vrjheid; met haar

in der gevangeniflc te werpen: Sulks die Beersfugiigen pleegen het

élcv-fclwidelikjie Bedrog, dat onder menfchen gebruikt kan wer-

den j foo Ikat ons nu te onderfouken, wanneer, ende waar van

daan fulks komt.

Ende voor eerfi: ftaat hier aan te merken, dat de Begeerte om
andere menfchen te ooverheersfcn ^{00 onreedelik is, dat in den HeerS'

fugtigen gants geene reeden ofte fchijn van dien aangewecfen kan wer-

den, waarom fy oover haarsgehjken behoorden teheersfcn: fulks

Oooo }
die



602, Dc Gier en fijn Gehoorte^taart.

die gants onveedelijke Begeerte des niet te min' daar xijndc, die

Jieersfugtigcn nog door Eere, nog door Trouf ^ nog door Godsdimftt

nog door Vriendjchappenf weedcrhouden werden van te gebruiken

die middelen, welke fy de bequaamftc, ende de kortftc oordee-

len, om haar oogwit te bereiken. Ingevolge van het welken de

wcercld-wijfe Menfchen van ouds dit Rijmken hebben gemaakt 5

Als ieman, booven ftjn gc-ivoont^

U vlcid en aües fiw; vcrfcboonty

of hem is in uw oogen

:

Wie is 't hj bedriegen tpil

of al reeds heeft bedroogen. a

Ende oovermks die Heersfugtigen fomLijds haar oogwit geenes fins

Jionnen bereiken, dan met verlchcidene Menfchen op eenen encc

den felven tijd te bedriegen» foo werd veeltijds vcreill> datfyfig

niet van eenen Menfchc alleen, maar van ïvr/f» vcrfeekeren , ende

dat ook fomtijds dc een niet weeten mag , dat de ander flg fal la-

ten vinden ter plaatfe daar hy als dan verftrikt kan werden, en-

de mits dien necvens haar in foo eenen ftande fal werden gebragt,

om alle te gelijk aldaar haar leeven ofte h;u-e Vi^hcid te konnen ver-

licfen: Soo konnen die Heersfugtigen alsdan geen feekerder middel

uit vinden, dan onder fchijn van vermeerderinge van Vriendfchnp-

pen , de gecnen, diefy vangen, ofte doodcn willen, op ecnige

bruiloften ofte eenige andere hare plegtige Gajï?naalen, neevens an-

dere hare Vrienden ende Helpers, om hare voorgenoomene Schclm-

ftukken uit te voeren , te noodigen.

Gelijk wy fien, dat dc Gier onfer F abule, de aanflenelik-

llen der onnoofele Voogelen op fijnen Gaflmadle gcnoodigd , ende
door de hulpe der andere genoodigde Grijp-voogclen gedood heb-

bende, feerligtelik daarna alle de geringe Voogelen TyrAnnifeerd. b

Gelijk de Hiltorien ons ook Iceren, dat de Liefhebbers der f/o-

reuïiufc Vryheidy ende misnougden oover de al te groote Magt,dic
laurens en Juliaan de Medici aldaar gebruikten, voornaamen de fcl-

yen beiden op eenen Gaflma,ile , welk een der misnougden bereid

had
a ^e!i' che t'accare^^a pu chefiwle

O ingannato t*ha o ingannarti vuele*

h Nihil aufuYAtn fUhem Princij)il>m amotk\
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y

had te noodigen tcegen den 26. April, op eencn Sondaage^ in den
Jaare 147^- ^^ ^'^^ aldaar beiden te gelijk te dooden, ende die
Republik in meerdere Vf)heid te ilclien ; dog leefen \vy daar be-
neevens, dat fulks haar ontfchietcnde, oovermits Jul'uan het on-
verwagt affeide, Ty fig genoodfaakt vonden , door de vrecfe dat
haare aanflag by eeniguitftel ondekt foude werden» het felvente
verhaaften, ende in der Kerke, daar ïy beiden ter Uijfe hadden te

koomen,te hervatten. Ende alfoo door die ooverylinge dealler-
bequaamflen Menfchenjom ƒ00 eenftuk^'m ecne heilige plaatfe onder
den Godsdienft uit te voeren, het felfden weigerden te doen , ende on-
bequaameren daar toe moeften werden gebruikt > foo wierd Ju-
liaan alleen, ende niet Laurem de Medici gedood, die iig in de Sa-

criftie bergde 5 ende foo volgde daar op, dat alle, die fulke
moord ondernoomen hadden , of als misdaadigcn met der dood
geftraft wierden, ofte ontvlugten moeften. Sulks die van den Hui-
fe der Uedici daar door tot grootere magt ende aanfien oever, en-
de in die Republikc quaamcn.<«

Dus hebben wy in onfe tijden geficn, dat veels al te nijdige

Menfchen, misnougd zijn geworden- oover de groote magt ende
het groot aanfien, welke de twee Helden Cornelis cndeJoAN
de Wit inde vereenigde NeederUnden hadden verkreegen,doordc
ongemeen groote dienften aan den Vaaderlande beweefen ; ende dat
haare aller-grootftc ofte felfle Vyanden naaweliks hadden verftaan ,

dat naa een Vonmge van den lloove , ten lafte des Ru waar ds,
fy in den Haage op der Gevangen- Poorf^ by een waaren geraakt?
door aanbrengen van des Stokspaarders Dienftmaagd, onder voorgce-
ven, datdegevange Ruwaard (\]nHtcx Vaader tndc Broeder

^

eer hy uit den Gevangen-huife wilde gaan, verfogt te fprceken;
ofdat het /w^«/^»t/ oproer uitberfie, om fooeene fchoonegeleegend-
heid van die twee Broeders gefaamentlikendeopeenen tijde te ken-
nen aanvallen ende dooden, niet te laatcn voor by gaan: ende fy
derhalven deiden dus feekerlik op den 20. Augufti des Jaars lö/z.
vermoord wierden.

Dus leefen wy, dat Oliviertjen, geboortig van eene kleine Stad
in Italien, Fernto genaamd , aldaar van lijnen Oome forgvuldig op-
gevoed , ende daar naa ten oorlooge , om fig in de Krijgs-konflen

wel
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wel te ouffcrtcn, bcfleld vvierd j alwaar hy fig foo vernuftig, en-

dc foo moedig drout», dat hy binnen korte Jaaren een der voor-

naamlle Krijgs -bevelbchbeïcn wicïd^ ende eindclik aan fijnen Oome

fchreef: „Dat hy nu lbo veele ja^rcn naar een, alle vrcL-rade oo-

.jreloogen had gevolgd , alleen om eere in te leggen j ende dat hy
„nu wel geneegen foude wcefcn, eene aanficnelike Intreede mcc
^i honderd fijner lUüteren te doen , ende alle de aanfienclikfte Raaden

„van Fermo, als ook bem^ heerlik ende dankbaarlik ter maalrijd te

5>onchaalcn, indien de R^^d ende hy konden goei vinden dit toe

j,te ilaan > dat haar allen, ende infonderheid der Stecde Femoy niet

„ dan ter Eere ende ten lloemc ftrekken konde, foo eenen Borger

s) ultgeleeverd te hebben. Dit do':r den Oome verfogt, ende Óli-

vicrtjen toegedaan weefcnde,deedehy met fijne honderd eimeren ee-

ne pragtige Intreede, ende brjgt cenige daagen door, om ordre

te flellen tot het gunt hy wilde uitvoeren, ende noodigde hv a's

dan ter maaltijde te fijnen huife, alle de aanfienclik(l-n ende'vcr-

mooc^enile van Vcrmo , waar onder fijn eigen Oom Joan FogUani
,

welke alle gekoomen, ende aan taafele den tijd, als men plagt,

met eeten, drinken, ende praaten doorgebragt hebbende j lbo

begon Oliv'mtjen tenlaatfi:en feer emftigtefpreeken van der groot-

heid tot welke de ?am Akxandet de Sefde^ ende fijn Soon C^farBor-

gia gelleegen was, ende hoe gcvaarelik fulks voor de rufte van Ita-

Hen foude weefen. Het welk als door fijnen Oome ende fijne an-

dere Gallen begon ooverwoogen ende beantwoord te worden , foo

Hond Ol'menjen op, fcggcnde, dat dccfe gcwigtige Saak, niet in

het byweefen van Taafei-dienaaren , maar in ecncn geheimen Vcr^

t>'f;^%' behoorden afgehandeld te werden : ende ging hy naar cc-

nen anderen kaamer, daar alle de GAJien fonder eenige haare DzV-

marcn^ hem volgden: ende fig naawclik necder gcfet hadden, als

uit eenige verhoolene plaatfen oliviertjens gewaapende Krijgsluiden

fig voort maakten, cndc aanftonds fijnen Oom mee alle de andere

Gaften dooden. Waar naa Olmertjen met lijne Ruiters, ende die

van fijnen aanhange ten paarde fteeg, het Steede-huis, cndc de Ma-

giftraatcHi welke aldaar waaren, bemagtigde, ende aldaar ook Ibo-

daanige ordre ftelde, dat hy omtrend drie Jaurcn, onder de naa-

mé van Vorfi^ die Rcpublik tjïamificrde , ende langer gedaan fou-

de
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3c hebben , ten waare Cafar Borgia in den beginne des Jaars 1505.
hem, neevens eenige anderen, eeven BednegcUk , Moord-daadig,

ende troiphos gevangen ende gedood hadde. a

Dus leefen wy , dat Cbriftianm de Tipeede , Koning van Deenemar-
ken^ met den Sweeden^ die hy fijne Rebellen noemde, eerfl eenigen
oorlog gevoerd, ende daar naa Vreede gemaakt hebbende, tot Stokj:

holm als Koningvan Sweeden gekroond wierd. Ende dat hyinden
Jaare 1520. tot Stokholm alle de vo vnaamfte Sweedfe Heeren, en-
de ook den Raad der Steede, genoodigd hebbende op cene feer

plegtige Maaltijd , twee daagen naar een met de felven feer vroo-
lik was; maar ten derden daage alle de felve gaden, ten getaale

van fecvcntig , oïte Coo eenige feggen van twee ende necgentig, gevan-
gen deede ncemcn, ende den 8. November met veele wreedhee-
den op de Markt deede doeden; laatende den oproerigen ende
daar toe opgehitften Ingefeetenen ende Lakajen^ drie daagen naa een
op de Lijken, jaa felf met de teel-leeden van dien, allefchaamteloos-

heid gebruiken, ende daar en boeven nog eenige andere onnoo-
fele Boïgers dooden, ende der felven Huifen plondcren. b

Dus leefen wy, dat Koning Karet de IX. van Vrankr^k^cQmgcn

tijd oorlog gevoerd hebbende, om die van de Gereformeerde Religie

uit te roejen, ende het felven hem niet gelukt zijnde, met de fel-

ven vreede maakte, ende aan Henrikj^ Koninge van Navarre, fijne

Sufter Margarcta ten wijve gaf ; om alle de Hoofden der Gerefor-

meerden op die Bruiloft met eenigen fchijnetc konnen noodigen.
Gelijk hy alle de felven niet alleen daar doode, ofte gevangen dee-
de necmen> maar ook, ter cewiger fchande der Francotfen, alle

andere Gereformeerde Ingefeetenen, hoe onnoofcl die ook mogten
weefen, door geheel Vrankj'ijkji fonder eenigen fchijn vanRegttc
gebruiken, oopenbaarelik vermoordden. <:

Dus leefen wy, hoe de Graafvan JVarfufee, meenende fijne ver-

vallene faaken te heiftclien, ende fijne Vreede met den Koninge
van hifpanteny die hy vertoornd had» temaken, door de Stad Lui^

te doen vallen in de handen der Spaanfen-, in den Jaare 16 ^y. den
Borgemeefter U Ruelle^ den Abt van Mtf«/bw, Refident van Vrankjijkj

Pppp ende

a N. Jvidch. P)inc. cap. 8. modo tenuto dal D. VaUm. nello Ama:(:^ar. l;c.

b J. Meurï. Htjl. Dan. lib^ 3» I. A. Tbuan. lib, l. c rhuan- Hiji. lib. 52,
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ende den 'B'iïon van Saifan vriendelik ten miJdagmaalc noodigdc,

ende door eenige Spaanfe Soldaaten,heimelik te {ijncn huife gc-
koomcn, dccdc vangen, ende den Borgermeefter leclik vermoor-

den, x

Waar by wy nu eindelik vougen de eigendlike Leer deefer Fa-
BULE te weefen, dat de Heersfugtige Mcnfchen {igin foodaanigcn

ftande bevindende j i» dat fy haar oogwit bereiken konncn met
Schelmflukken te begaan, die naa het uitwerken van dien, haar

lieer oovcr anderen iullen maaken -, vermoed behoorden te wer-
den, haare boosheeden te Tullen pleegen, hoe fchrikkelikj ofte

grouwelik ende aanftootclik die ook by Goode ende in den oogen
aller Menfchen mogten weefen.

a Sie Ait:{ma of dm faare 1637.
b No» tantum impunitaiis fpem maximam pcccamum ille cebram >

^edet Regnum fceleiis vüs doccrt.

Sc/j/pl'
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Schijnheilig Roomen roemd de befte Stad te weefen^

Duits Duuren ni(t te minde Kroonefpandindeefcn,

Quod. ctto Jtt--, ctto ^ritr.

95. ï) G Isnwoerde endc T>aadeil?oont.

SOo eeven als uit Leem een feer groote Tot gedraaid

,

ende om te droogen in den fchijnfele der Sonne ge-

fet was, fag fy neevens haar cene veel kleindere gcbakke

Tot {laan, diefyfeide, niet bequaam te wcefen ,dan om
daar in te piffen : ende dat fy derhalven behoorde te wij-

ken voor haar, die bequaam was om met de aller-befte

Ohe ende de allcr-koftclikfte Wijnen^ ten dienlle van Ko^

ningen ende Vorfien^ gevuld te werden. Waar op het

Pp pp 2 gebak-
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gebakken Totieken 2im\jooxdc: Indien ik niet ontfag den
Tottcbah^r^ die ons beiden naar fijn gelieven gemaakc
heeft , ende ons ook breeken kan j ik foude aanftonds tee-

gen u (looten , ende u verbreekcn , om u te lecren , dat

gy niet foo wel als ik, door den viere gehard zijt, ende
dat gy feer haafl: weeder een vcragtelik Leem kond wer-

den: maar nu fal ik my ftil houden ende afwagten, het

gunt van foo eene laatdunkende nog niet gebakke Tot
werden fal. Dit naaweliks gefegt wcefcnde ^ betrok de

higt i ende viel foo eene haaftige Soomer-vlaag uit den
Heemele needer, dat die Tot door dien Reegen gants ver-

dorven, ende door den Tottebakkere in gemeen Leim ver-

anderd wierd, om daar uit weederom beetere Totten te

draajen , tervvijle het gebaXken ftilfwijgend ende veragt

Totteken-, doorden reegen niet verdorven wierd,ende in

weefen bleef.

Waar naa gebeurde , dat het Saad van eene l^aivoerde

aan den vocte eenes TDaadelbooms geplant zijnde, in de
eerfte Soomer-maanden fig boven den toppe des Daadel-
booms uit fteeken fag •, ende haar vroug , hoe vceleJaaren
fy gegroeid was , om tot foo eene hoogte te komen ? Waar
o^ ÓQ'Daadelboom geantwoord hebbende, Meer dan hon-
derd-, foo voerde J\üzioerde voort met tefeggen: Ik ben
in min dan honderd daagcn u booven den hoofde gewaf-
fen , weshalven ik nu {ie, hoe veel ik beeter ende hooger
ben, als gy zijt. Waar op, hoewel de 'Daadelboom had
konnen feggen : Indien ik u niet had gc/itjfd ende gcho.pevy

gy foud nog ter aarde necdcr leggen , ende daar benee-

vens fuld gy den eerden ÏVthter niet konnen weeder fiann;

foo fweeg de Daudelboom des niet te min. Ende wierd
de Kawourde daar door des te meer laatdunkende, totdat

de rijp QiwdQ koude in den Herffi: haar flronk pmtrcnd den

wor-
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wortele dcede rotten , ende van der (lamme fcheidcn

;

fulksde K^awoerde bevindende, dac haarvoedfcl ontbrak,

cnde dat fy begon te verwelken j als toen eerfl: haare ge^

ringheidjcnde des Daadelhooms waardie te regt bekende.
By naaft eeven dus ging heteenen fViUigen-hoome , die

neevens eene Waaterftrooniy door oovervloedig vocdfel,

binnen korte Jaaren tot eene veel grootere hoogte geftee-

gen was, dan een Eikenboom , die lang te vooren hoog en-

de droog aldaar omtrend geplant waSj ende wies. Waar
door die Willige roemde, veel meer ende beeter dan de
Eikenboom te weeren-, ende de Eikenboom ftille fweeg,
alsook kort daar naa fag, dat de felve Waaterftroom , die

de Willigc-boom door fijne vogtigheid foo feer had doea
groejen, nu in teegendeel het aardrijk , daar de Willige

ftond, door lijne Ihoom van onder uit holde, ende dat

die boom in die fclve waateren van booven needer ftorte,

terwijie de Eikenboom allangs voort ging, met te groejen

ende te bloejen.

Eene Swaltiw alle dit roemen , cnde den uitgang der
Roemeren gehoord hebbende, meende veel meer dan ^y
alle tefaamen waardig te zijn j weshalven fy neevens eene
Rraaje (taande, (ig aanftonds met de fclve vergeleek , cn-

de feide van maakfel ende fchoonheid a an veederen , veel

moojer te weefen , aangenaamer te konnen fingen , als ook
hooger cnde fncller te konnen vliegen, dan de Kraai : en-

de dat derhalven die Kraai voor haar alles fins behoorde te

wijken. Waar op de Kraai antwoorde : Gy Nieweling
weet niet, dat ik onder alle Voogelen de langde leef,

cnde dat alle het gunt ik heb, daarom des te meer geao^t

behoorde te werden; cnde booven allen moet gy my wel
wijken,om datgy geenen l^l/inter verdraagen kond, maar
tcegen den Htrfsl door gaat, ofte vernietigd werd,

Pppp 5 Uit-



6^0 De I\ali>oeyde ende DaaJelboom,

Uitlegging der Woorden.

r 51//^^ ^^ ^ ^ ^ "^^^^ Leem
,
K A \v o E R D E

,
W i l-

^^f"^*^ LIG E -BOOM, ^W^ SwALUWE, he/^^en de

Duden 'verftaan , Menfchen die uk eemn Jeer ge-

ringfn needertgen flande^ fchielik tot eenen feer aan-

Jienei'tken hoogcnftand gejleegen zp/n^ ende "jveedcr

lïz,telihj:er needer vallen.

C^tet een Cebakke Pot, Daadel-boom, Eiken-
boom > ende Kraai, hebhen de Ouden verftaan t

Menfchen dte allangs tot eenen hoogen ftande gefleegen zijn^

ende die fdet ligteltk ter needer vallen,

OM dat de Menfchen , die fch'iehh^ ende onvervragt uit eenen

fecr laagen (lande tot eenen fccr hoogen werden gevoerd,

door geene opvoedinge, Studiën^ ende Ommegangen met lVlcnrchen>

om dien ftand te kennen ende te konnen beleeven, allangs be-

quaam gem:\akt zijn geworden j ende dat óie fihieiikl^eid haar gce-

nen tijd ende gcleegcndheid gegceven heeft, ofte toelaat om fon-

dcr haat ende liefde, van dien (lande in welke (y geleefd hebben,

ende welke (y dus (cbielik vorlaaten, wel te konnen ooverdenken,

ende met eenen van den Staat^ waar in fy treeden, wel te kon-
nen oordcelen i ende fy nog veel min onderfouken konnen, hoe

fyfig naar den niewen hoogcrcn ftand behoorden te draagen, en-

de of fy het fclvcn fullcn willen ende konnen doenj Soo bevind

men» dat die Menfchen niet alleen door onfe aigemcenc Swak-

hetd^ van fiaken- die haar onbekend zi]n ^ veel grootere verbeeldtnge

ofte verwagtinge hebben, dan van faaken die banr fcerwcl hekjend

zijn: maar dat dcefe Nïewcl'ingen daar en booven door eigen- hefdc,

gevougd by defchielike, ende haar onverwagte Hoogheid^ fooda-

nig werden vervoerd ende verblind j dat iy nog haar felvcn, nog

andere Menfchen, fchijncn te konnen nogre te willen kennen:

maar dat fy gants ende gaar gencegen zijn, om alleen op haarc

eigene bc(]tmmiheeim endeanderer Menfchen ^^('W^^w te üeu) fon-

der
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der daar en teegen haare eigene gebreeken te ooverdcnken , endc

die tegen andcrer Menfchen deugden in der waagfchaa'.e te leggen.

Waar door deefe Kampernoelje?!^ ofte fchielik hoog geflcegene

l^ieweüngen , gcmeenclik fig inbeelden, dat andere Menfchen al-

foo weinige kcnniflc, jaa mindere van haare^<?i^wi^f», a's fyfclfs,

hebben : daar nogtans , in tcegendeel, haar hoog klimmen, aller

Menfchen oogcn,jj^a felfs de N*7^,ende ^fgonft der felven, opge-

wekt heeft j om te onderfoukcn, of fy die hoogheïd waardig zijn,

ende hoe fy fig daar omtrend draagen : fulks de Menfchen 'm het

gemeen als dan ook volgens onfe Spreek\\'oorden gemcenelik daar

in een oordeel t'haaren naadcele vellen. Naaraentlik

,

"Die al te hoog verheeven ftdat.

Werd ook^ van jder een gebaat.

/4U ^apen hoogwaarts klimmen wïüen ,

Soo fiet men eerjt hadr kade billen,

Ende bevind men derhalven gemecnelik by die fchielik hoog ge-

flcegene Menfchen, foo cenc dwaafc laatdunkenheid, dat fy fig niet

vergenougen met fig felven, gelijk de GekJ^n doen,<« geduurig

te prijfen: maar ook geduurig daar op uit zijn, om fig met ande-

re Menfchen, die innerlik van veel grootere waardie als fy felfs

zijn, te vergelijken, ende de felven des niet te min verre benee-

den haar te ftellcn : als wanneer die gehoonde Menfchen niet plag-

ten te verfuimcn, de gebreeken der hoog geftcegcncn aantewij-
fen, ende der felven Val te helpen veroorfaaken , ofte ten minftcn
fig daar in te verheugen, wanneer die Val of ondergang, dooree-
nige onvoorficne ongelukken, ofwel door andere Menfchen ver-

oorfaakt is.

Gelijk wy in decCc onfe Esopise Fabulen fien, dat de
üngebakke Pot i de Kawoerde , de fVillige-boom, ende de Straluit^ , ons
hiervoor foo fot laatdunkende, werden voorgedra<ngcn i dat iy fig

niet vergcncugen, met fig felven te prijfen oovcr het gunt waar
in een ander haar met der waaihcid foude konncn Joovcn, maar
dat fy ook daar en booven den gebakken Pöf, den Daadelboom, den
üketiboom, de Kraai, fchoon die alle meerder v/aardig, als ly felfs

zijn jmispiijfcn , ende benecdcn haar lU-licnj ende dat fy ook alle

vao
a Hoc facifmt Jluitf qim gloria vcxat inanis.
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van haare ingebeelde grootheid, korts daar aan, ten vreugde dsr

gehoonden i vervallen.

Dit vandcfcbielike Hoogheid, ende daar uit onftaande altegroo-

te laatdunkctiheid ende Val der Menfchcn, in het gemeen gefegt

weefendej foo konnen wy in het byfonder aanmerken, dat een al

te fchielike aanwas van Goederen , kan ontftaan uiteeneonverwagte

JErveniffe^ gelukkigen Koopbandele ^ feer groot beipirid oover veelcr

anderer Mcnfchen Goederen, een gelukkige Dobbel, crc. cnde dat

meeft alledegeenen, die fig aldus ten hoogftcnverrijlit bevinden»

daar door foo laatdunkend werden , dat fy anderen , by welken foo-

daanige Rijkdommen allangs,of ook van haare Voor- ouderen aan-

gekoomen zijn, beneeden fig Hellen i ende door oover kofielike Huis-

houdinge oovertrefFen willen : fulks fy daar door haar ondergang
ofte val verhaaften, tcrwijle de oude Rijke raeede Ingefeetencn >

door eene gewoonclike oude bcfctte huishoudinge , (taande blij-

ven j cndefigindenondergangedertrotfe isiewclmgen verheugen.

Gelijk wy meede in het byi'onder aanmerken konnen, dat Mcn-
fchen, die al te fchielikin faakcn van Staat , ofte Oorloogt eenfcer

groot beip'wd, ende mits dien middelen om fig te verrijken ^ ende

met eenen fig te konnen doen omfien, bckoomenj in het gemeen
daardoor foo laatdunkende werden, ende fig in hare Amten foo trots

draagen,dat fy felfs anderen, die waarelik haar meerder zijn, fmaa-

delik derven bejeegenen, ende daar door foo vecle Vyanden ver-

wekken, dat alle die felve haaft gercefene Menfchen ook haaft,

cnde eer fy 't meenen» van die Hoogheid plagten te vervallen.

Ende konnen wy daarvan eenigc^4<ï/^m fien aan fommige ge-

ringe Menfchen, welke meeft uit behoufiigheid fig in dienlle der

Ooft-lndifcbe Compagnie deefer Vereeuigdc Neederlanden begceven ;

wanneer die buiten des Lands ecnig beu^ind ende gcfag oover de

Goederen der opgcmclda Uaatfchappie , ende oover d° Menfchen,

in der fclvendienltc weefende, bekoomen. Naamentlik, dat fecr

vecle der felvcn, niet alleen ten naadeeleder 3tuf/t7;4pp/f , fig trow-

loofelik cnde al te haail verrijken, maar ook alle de geenen, oover

welken fy gefteld zijn, het zy binnen Scheeps-beord^het zyin Indien

aan Lande, foo heers, trots, ende tyrannig bejeegenen, datfy van

alle de fclven ten uiterftcn gehaat werden j ende hier weedcr ge-

keerd ziende, fond er alhier in der Eegecringe oufcr Landen ende Stee-

deHj
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ótn , ofte in ecnigc Bedieninge der felvcn gebruikt te werden ; des
niet te min veeltijds alhier met, endc door hare Oojllndife Vennee-

tclbeid, d-y alles fins fpottclik groots aan (lellen j eniie ook reelen
van dien daar door feer haaft tot haare voorgaande behouftighccden
vervallen, ofwel om hare Heersfugt te voldoen > met oover hare on-
derhoorige Menfcheriy als oover fuo veele Slaven, te gebieden, wcc-
der naar Jndïén kecren.

Endehoedic Kam^ernoeljen üg ten Hoovedraagen» cndegemee-
nelik aldaar vaaren, konnen wy leeren aan Davtd Rits, geboortig
uit Piedmont, welk van arm Sanger der Koninginne van Schotland t

Maria Stuart , Raad endc Geheim-[chrijver der fclve Konirïgc gewor-
den zijnde j fig fclven foo feer verrijkte jendefig foo hoogmoedig
ofte heersfugtig droeg, dat hy, (leunende op de al te grootegon-
fle der Koninginne, niet alleen dcngrootften Eedeüniden , vniuv ook den
Kminge, om dat die uit den hoofde der Koninginne aldaar Koning ge-
worden was, alle kleinigheid aandeed. Sulks de felvc misnoug-
den inden Jaare 1564. heimelik tefaamenfpandert,ende David Rits

'm der Koninginne Kamer, in het byweefen der fclve, met getoo-
gene Swaarden ooverviclen, naareene andere Kaamer, inweedcr-
vvilledcr Koninginne', fleepten, ende aldaar doodden.^
Hoe Concinno Concinni^ anders gefegt Ie Maricbal d'Ancre^ van een

feer gering Florentin 'm Vrankrijk^j ccrdc Dienaar van Staat, endefon-
der ooit op eenige Krijgstogt gewecd te zijn , des niet te min Maar-

fchalk van Vrankrijk.i ende Gouverneur van Vicatdien gemaakt wierd,

endc hoe hy daar na in den Jaare JÓ17. waarelik meer door het be-
leid der nijdige Hoovelingen, als door ordre des Konings gedood , en-
de fijn W\]'i Leonora de Galigai ^ desgelijks van eenes Timmermans
Dogter, tot dien Staat door der Koninginne gondcngcrecfen, ont-
hoofd wierd, als ook dat waarelik niet foo feer haare misdaad, als ha-
re al te fchielike verheffing, oorfaak van dien valle was , kan nieman-
ne die het ondcrfouken wil, onbekend zijn. b

Dus weeren wv, dat in onfedaagen Albert van Walftein^ een ge-
ring Boheems Eedelman zijnde, Co/o«f/ Azs Keifers , ende vervolgens
fijn Veld oovcïjte ,?\s ook Hertog van Ueekelenburg gemaakt wierd, en-
de eindelik tot die hoogheid (leeg , dat hy beefig weefcndc met
Terdinand den U. van der Bohcemfe Kroone te berooven , endc die

Q.q q q op

a Vide Buchan. Hijl. Scêt. lf i>, 17' b VtdcThuani continnaiio. lib. 10.
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op fijnen hoofde te doen fectcn , ecrft in den |aare 1Ó34. met fij-

ne trouwe Collonellen,TaJic<t, I//0 , Kinski, ècc.a tot E^^r quam.

Alwaar naa dat hy eenige daugen geweefl was , de Gouverneur der

Steede Gor</ow,opgemeldc drie Collonellen met den Kapitain N/?-

wï<t«,.op het Slot daar Gordon woonde, den 25. Februari! ten Aa-

vondmaale noodigde, endc dat Gordon^ wanneer haare Dienaars

met den afdis ook waaren gaan ecten, haar dooreen hoop Krijgs-

luiden, daar toe beftcld,aan fijner taafcledeedcdoodcn: Alsook

dat daar naa defelve Gordon ter middernagt met eenige Krijgs-lui-

den naar de Markt ging, daar M'alftein ter herbergc lag, alwaar hy

als Gouverneur der Steede, ende tVal/leins vermeinde Vriend y door den

M'agt ingelaaten wierd, ende vervolgens eerft den Kaamer-dtenaar
^

ende daar n-xiWalflein felfsdoode, in het midden fijner Krijgs-lui-

dcnj die dus Hoofdeloos geworden zijnde, goed vonden, liever haa-

re ruft te houden, als eene ydele wraakt oo\' er de Moorder
s ^ die

fulks uit lafte des Kcifcrs gedaan hadden, te oeffenen.

Dus hebben wy, om niet te fpreekenvan Thomafo Anieüo, die van

een gering Viffer feer fchielik by naaft Heer van den Naapeifen Kc-
ningrijke geworden was j in onfe dagen gefien, hoe Olivier Cromwel 'm

feer korte Jaren van een gering Onderdaan tot ecnc Koninglij ke Magc
gefteegen, ende daar in ook wel ooverleeden is : Maar dat des niec

te min alle die van fijnen huife ende geflagte, binnen de twee Jaa*

ren naa fijne Dood, uit Engeland hebben moeten vlugten j ende den

verdreevcn Koning Karel hebben fien ftellcn op den Throon, in

den Jaarc 1660. b

Sulksde eigentlikc fin onfer Fabulen is, den Menfchcnte

heren y dat alle die feer fchielik van laaien tot eenen feer hooien Ihat

ftijgen» fig feer moeten wagten van figfelvente frijfen-, ende dat

fy infonderheid fig wagten moeten van andere Menfchcn te vrr-

agten, of dat fy eenen haaftigen ondergang te verwagten hebben.

Ende dat daar en teegen de Ouden y booven de Nieuwelingen, onbc-

denkelikc voordeden bcfitten, die fig by onverwagte voorvallen

oopcnbaaren.

a, Hiji. del Conté Cualdo PrioratO' b Sie Ah^mtt Bi[l*
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2)/> altijds het Schaap wil weefen ,

Heeft in V eind den fVolfte vreefen.

2uTte cede ntaAs j'dii rontra. audenttus tta.viry. .^meU.

()6, De ylugtende cndc fiaande Hond.

EEcne hongerige K^aai , fiende een onnoofel Schaap

weiden , vloog op des felfs rugge , ende beet feer fel

daar in , om haaren honger te verfaadigen j fulks het

Schaap y om fig van die wrecde Kraa^e te ontlaften , haar

feide feer onbillik te zijn , dat fy , die op geene onnutte

Q^q q q 2 lee-
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Icevendige Honden aasde, maar de dood der felven afwag-

tCi nu op feer nutte leevendige Schaapen^ fonder haare

dood af te wagten ,aa(en wilde. Waar op die K^aai ant-

woorde, dat fy de felve befcheidendheid ook gebruiken

foude, indien de Schaapen foo wel , als de Honden in

haarleeven, getand waaren, ende van fig af bijeen kon-

den.

Waar naa gebeurde, dat een groote dog vrcesagtige

Hond^ andere bijtagtigc Honden meenende te ontwijken,

fig op der vtugt begaf j ende dat alleen door die 'vlugt^

teegen die verwagcinge des vlugtcnden Hmds^ veele an-

dere, foo groote als kl ine Honden , opgewekt wierden , om
hem te vervolgen j Sulks hy fig afcerhaald fiende, ftille

ftond , ende b^floot fig kloukelik ter weere te ftellen , om
dus doende fig te redden ^o^te ten minflen om fijnen huid

op het aller-dierften te verkoopen : als wanneer de klein-

fte kejfers^ diehem vlugtende hadden derven jaagen,aan-

ftondsuit vreefe, dat hy eencnuit den haaren eene dood-

neep geeven foude , afweeken , ende geen der groote

Honden in het byfonder hem fonder perikul van felfs

fel gebeeten te fullen werden, konnende aanvallen-, foo

vond ook de een voor, ende de andere naa, goed, den

eerft: vlugtende ^ ende daar W2.i flaunde Hond ^ wanneer

hy fijne felle tanden liet fien , 'm fijne rufie te laa-

tcn.

Eindelik gebeurde, dat een Eefel ^ die voormaals Cig

van alle Menfchen ende Beeften had laaten mishandelen,

ende ooverlaaden , fonder van fig te Haan , ofte te bijten -,

voornam dit voorhield des vlugtenden Honds naar te

volgen, ende fig teegen allen ooverlafl: ende ^^fccv/.'^ re

fullen verweeren, met alle de kraften die de Natuur hem
gegeeven had, op hcc aller-kloukraocdigften ende dap-

per-
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perften teegen fijne aanvallende Vyanden te gebruiken.

Waar naa een V^Ud-fwijn den £^/<'/ficnde, hem niet al-

leen gelijk voormaals veragte j maar ook op hem aan liep*

om hem te grieven: fi.ilks de Eefel fiendedat geweld niet

te konnen ontwijken, fig fchrap flclde, ende met fijner

houve het VyHd-fwijn foo fel floug, dat hy hem cenen

fijner Tooten brak. Sulks dit Swijn fig dus gequetft, en-

de magteloos voelende, fcer luide riep : „Indien ik had
„gemeend dat een Eefd foo fel flaan konde ende fou-

5, dej ik foude hem niet aangetaft, maar in fijner rufte

„gelaaten hebben.

Uitlegging der Woorden.

e^A/f^^ ^^^i^ Kraai, hijt-agtige Hond, ende het

W I L D - s v^ Y N , hebben de Ouden VerftaaUy

Menfthen diegewoon ^tjn anderen^ die fy meetien

ooyer te moogen, allegeTiPeld ende ooVerlaft aan

te doen,

M'et een Schaap, l^hgtende Hond, ende E k z e l,

hebhen de Ouden "Verftaan , ifreede-lieVende Men''

fthen , die [onder Waapenen :^ijnde , alle geweld der

, ^aldaadi<i^en lijden moeten^ ende ge'ïtaapend \tjnde^,

het gespeld afkeeren Konnen*

DAt Mcnfchen, die groote Zere mecnen te behaalcn, met te

toonen» dat fy fig ftoutclik in peiikulen van haarleeven der-

ven bcgceven, gemeenclik daar in haar verderf vinden j hebben
ons geleerd de Fabulen der hluggen^ di'ic omtrcnd de vlam-

CLqqq J men
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men der kaarflen vliegen, ofte die een kaal-koppig Menfch met
haare trompjens ftceken willende, gemeenelik ende ten laarften

aldaar in der kaarflè vliegen, ofte gedood werden: om dat de kruik,

foo lange ten waatere gaat, tot dat hy breekt. <t

Ende dat de Wiffe^ Deugdfaame Menfchen in teegendeele van dien,

de quaade Menfchen cndc gevaaren, foo veel in haar is, behoorden

te vermijden i isons aangevveefen door de Faeulen óqs Haam^

die Vin ccnenVojfe-veÜe afwijkt, ende door de Kreeft, die den 1C«K

V9rj[e ontwijkt. Gelijk meede ons aldaar geleerd werd, dat de

Menfchen , die de ftrïjden ofte gevaaren niet hebben konnen ont-

gaan, fig onbefchroomd , ende met alle haare kraften behoorden

te verweeren j ende dat fy alsdan niet min als de bencepe Katteriyüg

uit die gevaaren gemeenelik redden.

Waar teegen, alfoo deefe onfe Fabul des vlugtenden Honds

ons fchijnd aan te wijfen, dat de Menfchen de Gevaaren, die fy

voorfien, niet behoorden te ontwijken, maar dietecgen te gaan :

foo vinden vvyons verpligt, onfe Reedenkaavelinge daaromtrend

wat breeder uic te ftrekken.

Om dat de Menfchen gemeenelik geene andere Menfchen, dan

haare eigene Vyanden^ uit eene afgonfte al te klein agten, ende

daar en teegen van anderer Menfchen, kennif[e^ deugd y goederen,

ende magt , veele grootere gedagten hebben, dan die indcr waar-

heid 2.ijn ^h ende dat daarom alleeneen Propheet in fijnen eigen lan-

de niet gc-eerd kan werden i foo heeft men ran ouds gemeend c

dat het den Menfchefcbaadclik was,fig felven in het geheel fon-

der eenige de allerminftc geveinfdheid aan allen anderen Menfchen
bekend te maaken.

DofJ alfoo dit niet is het eigen Voorwerp onfer Fabule, foo

fuUcn wy nu niettragten aan te wijfcn, wat daar van eigentlik in

het gemeen te houden zyj alleenelik fullen vvy nu voordraagen,

dat het volgens den /«/^(^«rf dcefer Fabulen, den Menfchen niet

dan fcer fchaadelik kan wcefen,{ig felven voor haaren lyjnden of-

te ^aadmliigen oopen te leggen; ende mirs dien den felven gc-

lee-

a ^uevi fctpc tranfit ca[u! aliquaudo invenit. Scnec. Htrc. Yur.

b De Diueros y dv bontiid fionpr( qiiitA la metdd. DenartfawoefeJe ce rA

manco che fi erede.

c Nima famiHuritas parit contentum'
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leegendheid te gecven , om daar fy op het aller- fwakften zijn,

door haar aangctaft* te konnen werden : ende fullcn vvy met eenen
bcweeren, dat het in teegcndcelden Menfchen niet als feervoor-

declig kan weefen , hunnen Vjanden ofte ^aad-^iüigen te doen gc-
looven, dat indien fyaangetafl werden, fy fïgten uitcrflen jende
feer wel ter weere flcllcn, als ook magfchien den aanvaller {dfs

verderven Tullen.

Sulksonfe voorgaande Fabul van den Kr^^/r den K:i;^£?yj^ wij-

kende, eer fy aangetaft werd , ons leerd-, dat de Menfchen, die
den quaadwilligcn wijken^ eer fy aangetaft werden} bydenfelven
in die agtinge behoorden te zijn > dat fy als feer bedaarde ende
feer vooifigtige Menfchen, wel voorfien hebben, alle de onge-
makken, welken fy onderworpen fouden weefen, indien fy üg
met denQuaadwilligen in cenige gemeenfchap quaamen intelaa-
ten: ende dat fy by gevolge ook rijpulik ooverlegt ende befloo-
ten fullen hebben , wat fy , van den fclven aangetaft werdende ,

behoorden te doen, ofte te laaten: ende dat die Quaad-willigen
derhalven des te min geneegen behoorden te weefen, aan te grij-

pen foodaanige Voorfigtige Menichen, die vermoed behoorden te
werden, fig ten teegen-weere feer wel te hebben bereid.

Maar gelijk wy omtnvAgt ende onvoorfiem aangetaft werdende,
van quaad-willige Menfchen, die ons onbekend zijn j gemecnelik
ons inbeelden, dat fy fulks niet, dan met genougfaame kraftcn,
onderneemen : Soo fiet men ook gemecnelik , dat die fdve ver-

beelding by den toekijkeren als danookfoo veel vermag, dat de mee-

J?^« der felven , de fijdc der aanvallenden , ende de m'mjlen^ der
afweerende kiefcn fullen. ^ Ende voornamentlik fïen wy.hctfel-
ven, wanneer eenige Menfchen anderen Vyandelik aantaften , en-
de dat de aangegrccpenen in plaatfc van fig vroomelik ter weere
te ftellen, de vlugt neemen, om fig aldus te bergen.

Want oovermits een yder fijne eigene kraftcn beft behoorde te
kennen , ende dat daar en booven de Menfchen gcnieenelik in alle

twijfelagtige Saaken, een oordeel ten voordeele hunner eigen fel-

ven, ende ten naadeelc hunner Vyanden plagten te vellen ; Soo •

konnen de Menfchen in foodaanigen gevalle niet arger doen, dan •

met foo oopcntlik te vlugten, ende fig niet ter weere te ftellen;
e \c

a- ^ndacet Vormna juvat tin/idofque repeüi(%
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fclfs het oordeel ten voordcclc hunner Vyandcn , cnde ten naa-

dccle van hun eigen felfs te vellen : daar in tee^cndeele foo lange

fy fig moediglik fouden weeren, de meefte loekjjkers ftiilc liaan,

ende de uitkomH: dzs Strijds vcrwagten fouden, <t eer fy fig voor
den cenen, ofte den anderen fouJen verklaarenj ende daar aan

de andere fijde, foo haaft een Menfch voor fijnen Quaad-willigcn
vlügt, de meelle Menfchen plagten te gcloo'en, dat die loopt»

fchuld, ofte die vervolgd zijnde» vlugL, de minlle kraften hecfr,

cnde dat een Man d\Q gevallen legt, van allen Menfchen niet al-

leen verlaaten , maar ook vcrireedcn» jaa van den Honden, dat is

van den geenen, die hem te vooren niet fouden hebben derven
aanfi3n , bcpift werd . b

. Dus fien vvy in onfcr Fabulen» dat de Howrf, foo haaft hy
vlugte van den grooten Hondc -, hy niet alleen van meer groote

Honden, maar ook felfs van veele kletne Keffers vervolgd wicrd. En-
de dat alle die Vervolgers ook afdroopen , als fy faagen , dat die

Hond fig dapper ter weere fouJe ftcllen.

Dus fien wydaageliks, dat Menfchen die oopcr.tlik betuigen
,

geenc Proceffen te willen aanleggen» ofte van anderen wagtcnj fig

fchijnen tot Schaapen te maaken , om van den Vi'olven gegeeten te

werden, om dat fydaar dooralleen veele begecrelike cnde quaad-

willigc Menfchen, die anders fins haaren ruft fouden gehouden
hebben, opwekken j cnde dat (y alfoo van den fclven verongelijkt

werdende, ons Spreekwoord beveftigcn : VM de ftoutfie Luiden het

grootfte deel van der lieereld hebben.

Dus fien wy, dat in den oorlooge weinige Krijgsluiden gedood
werden, foo lange fy fig in den ftrijde ter weere ftcllen» maar dat

mecft alle die vlugten, gedood ofte gevangen werden.

Dus fien wy, dat, foo haaft David voor fijnen Soonc Abfilon vlug-

te, hy van den bloothartigcn Sitnei gcvloukt , cnde met ftcenen

geworpen wierd.

Dus leefen wy, dat Hertog K4rel van Bottrgonditn, van alle fiine

Naabuuien feer gcagt ende ontfien was; ende dat yder van dien

fijne vricndfchap aanfogt, foo lange hy cenen fijner VyanJen be-

oorl.ogde, ofte dat hy beftrceden werdende» fig kloukelik ver-

weerde.

a Homme qui combat n'eji p.is vdincu. b ^ huomo caJuto ogu^iua gnda
Ja ^li da o/i a l'nhe c^uitombi mi chiacun crie tatlle taille»
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weerde. Gelijk wy desgelijks lecfen, dat hy den 2. April des Jaare

5476. van omtrend Gnxnfon^ met fijnen Hcire voor den Switferen

door eene ydele vreefc fijner Krijgs-luiden, Tonder reegen den fel-

ven Svpitferen eenigfins .geilreeden te hebben , viugtende > ende niet

meer d?iu feeven Krijgsluiden verloorcn hebbende, met afterlaatin-

ge van alle fijne bagadjen ende grof gefchutj hy des niet te min,

door die vlugt alleen foo Teer veragt wierd , dat aanflonds de Her-
tog van Milaan, Renier Koning van SictUcn, Hertog van Provericen

y

ende de Hertogin van Savojen, wan hem afvielen, ende dat fy fig met
den Kooninge van Vrankrijk^^ Loujs den ir. teegen hem verbonden.
Ende bragt daar en booven die vlugt foodaanige vreefe in fijnen

Heire> ende foo grooten moed in fijnen Vyanden, dat d\t Hertog

den 20. Juni daaraan volgende, omtrend MMr^f eenen anderen Slag

teegen den Switferen willende fliianj fijn Heir van 24000. welge-
waapende Krijgs-Iuiden, vvecderom naa feer kleinen teegenftand

gedaan te hebben, de vlugt namj ende dat als toen wel 8coo.

iljner Soldaaten fneevelden. Ende alfco deefe Hertog gewoon was

te flen, dat alle de Neederlanders voor fijne fchrikkelike ufurpatien^

op haare Vrjhceden weeken,ende alle fi;ne Naburen hcmontfaagenj
foo kende hy fijne oovermoedigheid niet, als wel behoorde, maa-
tigenj maar ging hy des niet jcegenftaande de Stadt Nancj in Loi~

tr/«^f« beleegeren , met een klein heir, cndc derfde hy des niet te

min, teegen den raad fijner befle Vrienden , het Heir fijner Vyan-
den, feer onvoorfigciglik , den 5. Janu \rii des Jaars 1477. afwagten

:

alfoo hy als eenervaarc Krijgsman had behooren te weeten, dat dee-

fe twee Vlugten het gemoed fijner Vyanden foodaanig vermeerderd

,

ende fijner Krijgsluiden foodaanig gebrooken hadden, dat hy ten

derden maaU met defelve Krijgsluiden, tccgen de fclvc Vyanden ee-

nen FfW-)ïrf^waagende, noodwendig dien Slag verliefenfoude: ge-
lijk waarelik naar feer kleinen teegenftand gedaan te hebben, lijn

Heir vcrüaagen) ende hy felfs aldaar gedood wierd. <«

Sulks de eigemlike Z/ffr onfer Fabulen is, aan te wijfen,

dat wi)[e^ ende bedaarde Menfchen » het quaad foo veel in haar is,

tragten te vermijden ; ende dat fy het quaad ofte ccnen flrijd niet

vermijden konnendc, alle haare kraften ter afwecringe van dien,

gebruiken moeten: omdat fy het quaad, dat haar vervolgd, ont-

R r r r ylugten

i Voyei Fhil' de Cmintt. Memoir,
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vlugten willende, daar door een veel grooter verwekken» ende op
lig haaien. << ende dat fy,in tcegendeelvan dicn> fig kloukclik vcr-

weerende, veele andere baldaadige Menfchen, die haar anders

fins ook oovervallen fouden , doen llille ftaan ; ofte indien {y niet

llille ftaan willen , op haaren koppe doen vallen het quaad , dat fy

den Vnede-lievenden befchooren hadden.

a Veterem ferendo injuriam in xitas novatn»
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Is God ntet cm* wk k/in ons deeren?

Jjic.zut/'fmnta /lint tnultercularum Jz^tmen-Ca.. i-

!?7. Een Sterrektjker, Waarfeggery^n TooVetiaar.

Eh\ Stfrreki'f '^^) clie fig vermat uit den geftelle der vajici

eiyje ook der d-jDaatende Sterren^ infonderheid wan-
neer de door hem vergelecken waarcn met jemans ge-

boorte-fi;ond , te konncn voorfeggcn , wat den Mcnfchen
R,rrr 2 ge-
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gebeuren foude : v/as eenmaal des nagts foo feer becfig, en-

de in aandagre, om met fijnen Peyre/^t/hr de Sterren te

befchouwen, dat hy onderwijle niet opmerkte, vooreen

diep waater gekoomen te zijnj weshalven hy voortgaan-

de, daar in viel, ende verdronk : foo dat de Menfchen

nog naa fijne Dood met hem fpottedcn, feggende: Dat

hy, die roemde alle de Teekenen des Heemels te kennen,

ende daar uit ook tekonnenleefen, wat datly den Men-
fchen beduiden, foo blind wasgev/eeft, van niet te kon-

nen fien het waater, dat voor fijne voeten was, ende dat

hem dooden foude.

Waar naa gebeurde, dat een ander Mt;/, door veele

konden . de naam had gekreegen van een ïVaarfegger te

zijn ; weshalven hy fijn werk maakte met daageliks op der

Markt te gaan , ende aldaar af te wagten foodanige Men-
fchen, die fulks geloovende, alvoorcns hem eenigc pen-

ningen gaaven,op dat hy haar eenige verborgene faakcn,

die gefchied waaren , oopenbaaren foude , hoe die waaren

gefchied. Ende gebeurde, dat terwijle hy hier meedc
beefig was, een haaftige boode hem quam feggen, dat

fijn huis ongeÜooten was j ende dat eenige TDifven alle

fijn huisraad die daar in was, hadden geroofd: fulks hy
daar van fêer ontfteld werdende , aanllonds huiswaartJ

liep , om te fien wat daar van was ofte niet. \Vaarom i>

man die dit aanfag, hem vroug, de reeden waarom .'ly

anderer Menfchen faaken konde voorfeggenjofteontc'ek-

ken , ende waarom fijne eigene voor hem verborgen 31ec-

vcn? Waarop hy niet konnendc antwoorden, vai alle

Omilandercn befpot wierd.

Eindelik gebeurde , dat eene arme oude, ende ter lee-

Ixkcf^roivy wierd bef<;huldisd,' met haar^<fj%r, ofte met
ccni-
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eenige woorden j ende met eenige caraöïers ofce Schrappen
te fpreekcn ofte te maaken ; al naar haar gelieven , d^n
Menfchen veel goeds ende quaads , jaa ook wonderlijke
tndt. booven natuurelijke faaken te konnen doen, ende
die. ook waarelik gedaan te hebben. Sulks alle het fel ven
door haare eigene Bekenteni(Je ^ ofte door Getuigen^ voor
deri Scheepenen beweefen zijnde; fy in gevolge van dJitxx

veroordeeld wicrd, als eene tieiis ofte Tooveres zijnde, aan
eener ilaakc leevcndig te moeten werden verbrand. Ende
als fy daar naa ten vicre geleid werdende, feer bitterlik

weende, gebeurde dat een der wijftc Omflanderen haar
allen toe riep : „In fig felven ongeloovelik te zijn, dat een
^Vrow, aan alle andere Menfchen, naar haar gelieven

,

„ veel goeds ende veel quaads foude hebben gedaan ; en-

„dc dat fy haar eigen felven geen goed doen , ofteuitder

„ Gevangcnifle vcrloflen foude konnen 5 ende dat fy on-

„ moogelijke Feiten ^ ofte teegen een ftrijdende faaken bc-

„ kennende, als eene dvvaafe MelanchoUke , die haar eigc

^^leeven haate ^ niet behoorde te werden geloofd, ende
„ nog veel min geftraft : ofce indien fy wel by haare (in-

„nen weefende, alles ontkende, ende dien volgende haar

5, eigen lee^jen beminde, dat fy als dan feekcrlik dccfe Ge-
^^iu'gen ende Scheepenen eene quaade Dood foude hebben
„doen (tervcn.

Uitlegging der Woorden.

(^Aifoo de Woorden Sterre-kvker, VVaar-
SEGGER5 Tooveres, in deefe onfe Apolo-

Rrrr
3 gen,
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gen j Volgens den gemeenen fin gefprooken "ïterden ,

ende nogtans ivaarelik gants geenen fin hehhen:

foo is onmoogeliky den waaren fin "Van dien uit te

drukken. Ende is ook onnoodizt daar Van tetives

7neer te [eggen.

ILJO^ groote Menfchelike Volmaaktheid het zy, (i]nc gedagten cn-

*-*de mllen aan anderen Menfchen te konnen bekend maakcn,
ende hoc groot een quaud het zy, decfc gaave Gods, 'm ons, door
eene gewoonte van te liegen ende te bedriegen, genoiigraam te ver-

nietigen} is by andere Fabulen vertoond. Nu moeten in

onfe Reedenkaavehnge de allergrootfte ende de alicrfchaadeHkfte

Loogenaars ende Bedriegers des Weerelds aangeweefenzjjn. Name-
lik, gelijk bekend is, dat alle Menfchen met eeven weinige keia-

niil'e ter Weereld komen j ende dat allen Menfchen uit, ende in

fig felven alle de middelen, waar door fy haare kswiijfe ende fritie

vermeerderen ende verbeeteren konnen , eeven naar zijn : Sookan
by gevolge geene menfchelike kennis ofte wil werden gegrond ofte

gebowd, dan op iet\ves,dat in allen gemeenen Menfchen gevon-

den foude konnen werden, ofte ook waareHk te vinden is.

Ende onderfoukende den Grond, waar op alle onfc waarheid ofte

kenniiïe van dien gebowd is> foo koomen alle Menfchen daar in

cover een , dat fy voor wanrhaftig houden, ende mecncn fccrwel

te weeten, alle dieSaaken, welke (y feer klaar ende befcheidcndhk^

begrijpen : ende dat fy duar beneevens nietwes cigendlik willen

ofte kraftig ende waarclik bcgccren, dan het gunt h^.n- goed , en-

de ook moogelik^fchiind te weefen. Vv^elke^ro»^ onbcvvccgelik vaft

zijnde, foo volgd daar uit, dat van geene faake ictwcs gcdagt of-

te gcfegt kan werden, dan het gunt, waar in het meejen der op-

aemelde fvake bcftaat, ofwel het gunt in onfe gedagten, met en-

de by dat felfde weefen, kan werden gevougd, fonder dat weefen,

ofte om klaarder te fpreekcn, dat ons Denkbeeld van dat ireefeti in

het geheel te vernietigen.

Gelijk
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Gelijk uit den felfden gronde ook volgd , dat alle byfondcre Defikr

beelden , die wy in ons bevinden ofte maaken konnen, ons gcenc

faaken vertoonen, dan uit welke foodaanige ende geene andere

werken vloejen,dan die met foo een ÏVeefen konnen oover een ko-

men. Sulks \vy in ons niet, dan^^« eenig Denkbeeld van eenonein-

delik volmaakt, ende alles fins onbepaald weefen bevindende, wy
ook aan geen, als dit "ü^eefen, alle kennifle ende uitwerkingen van

faaken, die in fig felven denkelik,of:e moogelik, zijn, toe fchrijven,

ende toe paiïen konnen, fonder dat Denkbeeld in ons eigen fclven

te vernietigen i ofte {ondei' fmmloofe ende teegen een firijdende woorden

te gebruiken.

Daar in teegcndeel ons buiten dat eenig DenJzbeeld van een alles

fins volmaakt weefen ^gecne andere Denkbeelden voorkoomen, dan die

ons een tpeefen in fig fclven jende ook in fijne werken bepaald , ver-

toonen: fulks het weefen ende het vaerken des eenen niet kan gc-

vougd ofte toegefchreeven werden aan het andere, fonder dat

Denkbeeld ofte die Denkbeelden met alle dekennifil-n daar van afvloe-

jende in ons eigen felfs te vernietigen } alfoo yder van dien naar

fijnen byfondcren aard begreepcn moet werden, ende niet dan naar

fijnen aard werken kan: naamelik het een alles fins naar fijn gelieven^

ende het ander niet di^n naarfijne allesfins bepaalde aard ende w^^t. En-
de volgd hier uit ook, dat wanneer wy den eigendlijken aard der

faaken, endede ware oorfaaken haarer werken nictbcprecpen,nog-

te daar van eenige kennifle hebben, wy de fclve met waarheid,

ende verftaande het gunt wy fchijnen te fcegen,ook nietwcsfeg-

gen konnen. "Want "^pooiden te fpreeken die geenen fin hebben,
ende uitdrukken} ofte woorden by een te vougcnd die tecgcn een

jlrijdende [innen hebben 5 als dat een vierkant, rvnd^ of een deel foo

groot als fijn geheel is -, ende gants niet te fpreeken , cene ende de

felve faak is.

Ende om in het byfonder tot onfc Fabulen te kernen*, foo

komt ons hier vooren een Menfch, die fig vermeet, uit de kcnnif-

fe der Sterren, die ten tijden van iemans geboorte hebben gefchce-

ncn, te konnen voorfeggen, wat foo een Man doen, ofte foo ee-

nen Manne gebeuren fal. Ende alfoo wy alle wectcn, dat het

met den aard der ftcrvelijkc Mcnfchen niet cover een kcmt, het

weefen
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fpeefen der Sterren^ endc alle der felven uitwerkingen te kennen;

cnde dat daar en boovcn tuflchcn de Sterren cnde het ligha^, en-

dc de Siel der Mcnfchen foodaanige gemeenfchap niet is, dat on-

fe lighaamclijke heweegingen cnde gedagten der Siele daar uit fouden

fpruiren, maar dat wy een weefen op ons felven zijnde, niet naar

den aard der Stenen , of fy ons fus ofte foo befchijnen , als wel naar

onfen cïgen aard, bewoogen werden, ende het zy in ende op ons

felven, het zy op andere Schepfelen, denken^ willen, cfre wer-

ken. Sulks hoewel on^c ged.igten ende wille-, door den gcftelle on-

fes eigen lighaams eenigfins opgewekt, endc veranderd werden j

wy nogtans, voor foo veel onfe gedagcen ende wille aangaat j aan

geene andere Schepfelen» maar aan Goiide almagtig alleen^ onder-

worpen zijn.

De Tweede Fa bul vertoond ons een Mcnfcb f die flg ver-

meet alle faaken die gcfchied , ende voor andere Mcnfchen ver-

borgen zijn, aan andere Menfchen te konnen oopcnbaarcn 5 en-

de die by gevolge roemd , andere middelen van kennifle te heb-

ben, als de andere Menfchen, ende die dcrhalven geen Mcnfch
als de anderen foude weefen: welk llag van Menfchen nergens is,

ofte ten minften foo fouden fy weefen Ughaamelik£ Schepfelen van ee-

nen anderen aard als wy zijn, ende om welke te beteekenen , het

woord v^n Menfch niet genougfaam foude weefen. Welke Schep-

felen ons tot nog toe onbekend zijn.

De derde Fabui. vertoond ons een Menfch ^ die uitkrafce van

feeker Contracl met den Duivele aangegaan, door een quaad Gffigt ,

door Woorden ofte Figuuren; Donder ende Blikfem , Siektcn, Lee-
ven ende Dood van Menfchen ende Heeften, veroorfiaken foude

konnen, Endeoovermirs foo de JVaarfeggcrs als de Tooverejfen, in

de twede ende de derde Fabule vermeld, ook pra:fuponecren

ofte voor onder ftellen, niet alleen dat hier Geeften zijn, welke ia

haare kennifte endc kraftcn ofte uitwerkingen van dien, niet ge-

lijk alle andere Schepfelen , in haar weefen ende wer'^n, do.^r den

eenigen Almagtigen God bepaald zijn 5 maar die de Ordre, welke

<^od Almagtig in het weefen ende het rverken fijner Schepfelen een-

maal, cndein der eewigheid heeft gefteid, geduurig konnen ver-

anderen > ofte daar buiten cnde tecgen gaan, cnde dat fy fKtar-

f'ggers
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feggeu ende Tooverepn daar en booven ook gemeenfchap ende om-
megang met foodaanige Geeften konnen hebben j ende dat fy daar
door van haar ook eenige on- ofte booven-natuuilijke kennifle en-
de kraft konnen bekoomen, waarmeede fy de ordre derN*if«rf,

dat is de ordre die God Almagtig in ende onder fijne Schepfclen
gcfteld hcóft, konnen veranderen , ofte vernietigen: foo behoor-
de een yderligtclik re konnen fien, dat onfe opgemelde Fabu-
LEN ons nietwes anders vertoonen, dan de onkonde ofte boos-
heid der Menfchen, die fig als Voorfiggers, Waarfeggers , oïie Toove-
naars draagen, ende dat defclve Fabulen ons daar en booven
ook vertoonen > de onkonde der Menfchen, die gelooven, dat hier
fulke Menfchen zijn, ofte gevonden konnen werden.
Welke opgemelde onkonde ofte boosheid hier in beftaat j dat die

Menfchen van deefe Saaken fpreekende, gcduuvig teegen een Jirtj-

detide woorden, ende welke dien volgende geenen fin maaken, ge-
bruiken. Dus fpreeken fy dwaafelik van quaade Geeften, die fig

naar haren luft in iood^Lmge Itgbaamen van Menfchen ende Beeüen,
als dat haar geliefd veranderen, ofue fig met de felven vereenigen
konnen. Dus fpreeken fy van Menfchen, die uk Sterren alle toe-
koomende Saaken vooifien konnen. Van Menfchen, die door des
Duivels oopenbaaringen , alle verborgene Saaken weeten. Van
Menfchen, die foratijds TVolven ofte Katten zijn, ende door de lugt
vliegen konnen. Viin Menfhen, die door haar Gefigt, oüc Woorden,

Gefungen, Verfden, ohc Caraciers ende Tiguuren , Heemel ende Aarde
beweegen, Menfchen ende Beeften dooden, fig felven Schoot- en-
de Stee\-Vïy, als ook Ongevoelig van alle pijnen ende fmertcn maken
konnen, ende die daar beneevens alleen door het kfwopen eenes ne-

ftels , ende eenige woorden te fpreeken, terwijlen het Houwelik tuf-

fen Bruidegom ende Bruid voltrokken werd, een gefond Mangmts
koel, ende mits dien tot der Voort-tcelinge onbequaam maaken
konnen. Van alle welke Woorden, dus aan een gekoppeld zijn-

de, wy niet meer, dan van alle andere tecgen een flrijdendc

woorden , eenigen Sin ofte Denkbeeld in onfc Ucrjfcuen maaken kon-
nen.

Siilks hoewel dccfe tesgcn eenftrijdcnde morden ende Saaken, van
yeclc Menfchen fchijncn geloofd te werden, fy ncgtans in figfcl-

S s s s ven
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ven verfierfcls ofte geene faakcn » ende dien volgende a, gants on-

geloofbaar zijnj ende vanniemanne waarclik geloofd konnen wer-

den.

Ende kan ons tot een bewijs van dien flrekkcn, dat hoewel de

bedriegelijke Heidenfe ende andere Vriejlers, vanouds ende noghee-

den, eenig gewag hebben gemaakt? ende nog heeden maaken >

van haare oopenbaaringen ^ die ly van haarc Gooden ende Godinnen had-

den, ofie nog hebben, ende dat fy allequaade Geeften ofte Saaken

fulks befweeren konden, ofte nog konnen , dat fy geen quaad kon-

den ofte konnen doenj die Vriejiers fig des niet te min in alle voor-

vallen, die haarfelfs aangingen ofte nog aangaan, foodaanig diou-

gen ofte nog draagen, als of fy nietwcs van alle het felfüen ge-

loofden, maar in tcegendeel daar meedefcheenen endefchijnenre

laggen, als fy alleen by den anderen in ouJc tijden v^^aarcn, ofte

nog heeden zijn.fr Gelijk Cdto fulks van den ouden Roomfe Vrïejle-

ren plagt tefeggen, ende wy met geene mindere reedenen het

fclfden behoorden tegelooven van den heedcnd.iagfen Roomfe Prie-

fieren^ voorfoo veele fy daageliks gewoon zijn te be[weeren de boo-

fc Geeflen^ ende oneindelik vecle andere dingen.

Gelijk meede niet jeegenftaande de Roomfe Geepliken van ouds'w,

ende voor haare Vierfcbaaren , ten haaren voordeelc , ende ten naa-

deele der foo genaamde Ketteren ende Toovenaaren ^ wiens goederen

fy gewoon zijn aan te fl.ian, hebben geprocedeerd, op fecr on-

gegronde , ende wreede wijfen van doen : Ende dat in gevalle door
Toovenaaren gedaan wierde, ofte konde werden, alle het gunt haar

ten lafte gelegtwerd , fy buiten twijfel allede Regters ende derfel-

ven Dienaars, foodaanig betooveren fouden,dat geen van dien haar

vangen, ten Regte ftellen, veroordeelen, ofte dooden fouden

konnen. Ende daar beneevens is ieeker, dat d\e grond voor vaft

gcfteld weefendc onder den Menfchen ; nooit eene morale ofte men-
fchelijke feekerheid foudc konnen onftaan uit de Gctuigenifle ec-

nigcr Menfchen i of v,'aarelik de Duivel ende een Toorenaar, in foo

ccnes Menfchen gedaante hervormd j dan of warclik foo een waar-

haf-

a ^ov entis 7Ju\ïa gttrihutay mdla accidentié ,
nulix .ifjeffiofies.

b Vvtiii aiitem rlud CJaioiiis admodum feiturn f/2 , ^i tniran fe ajehét ^

c^uod non riderc fiarufjiex kiajujpcem cui/i vUtj'tt. Cic.dcDiur.a:.
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haftig M.en[ch d^x. feit foude hebben begaan ; Endc daar en booven
foo fien wy dat des niet te min alle mereldlike Vierfcbaaren , ende de
gemeene Menfchen in alle haar doen ende iaaccn fig druagcn ee-

ven als of nog Duivels, nog Toovenaars, eenige de minfte verande^

ringe omtrend de mtuurelike faakcn ofte feiten ends gefchiedenit-

fen, onder den Menfchen, konden toebrengen.

Dus fien wy , dat de Medicijns alle Siekten, daar (y kenniflcvan

hebben, ende remedie» om die te geneefen, meenen te weetenj
foodaanig (Ig omtrend de geneefinge dier Siekten draagen, alsof

nog D«iF^/ nog Toovenaar, oorfaak eeniger 5ifj^f» konde weefen:
ende dat fy daar en teegen Stekten, daar van iygeenekennifle,om
die te geneefen hebben, vanouds gewoon zijn gcweeft Toover-ftckc

ten te noemen, ende haare Sieken te verlaaten, fonder haare on-
weetenheid te willen oopenbaaren. <« Ende wy ook heeden fien>

dat geene van die verfierfelen geloove vinden, dan by onbcdree-
vene ende onweetende Menfchen, in Landen die verre af gelee-

gen, ofte weinig bevolkt zijn, ende weinig bereifd worden.

6

Ende fuUen wy ter beveftiginge onfer meeninge , uit oneinde-
lik veele Hiftorien ende Voorbeelden , c niet dan van yder een voordra-

gen. Geduurende het oorlog des Konings van Vrankr^k^teegen de
Hugemoten ofte Gereformeerden, ende dat het fcheen, dat de Stad
Vousfxn in den Jaare 1574. door des Konings Heir ooverweldigd
foude werden : Soo vroug de Heer Sant luc , den jongen Nofiradtt-

musi Sterrekijker ende Soon des vermaarden Michiel Nofiradamiu, die

beiden in den Heirleegere waren , Hoc 't met Pomfin foude afloo-
pen? ende antwoorde hy hem , 'tSal door den Viere vergaan:
Gelijk de fdve Noflradamns om fijne Voorfegging waar te maaken,
wanneer die Stad door geweld ingenoomen ende geplonderd wierd,
niet verfuimdeaan verfcheide oorden die Stad in brandetelteeken.

Ssss z De
a Pallium v-fcitix maltficium èr incantatio,

b Sommat ttrrorif magko! , miracula fage^ ,

NoBurno! Ictnnres
, fortentaque Thejfat/e lidet.

c K/</e infuliifriaios Libros. Mali, maleficarum. I. Bodini Demonomania.
M.delKioDifqtiifitit.magicai. w/^ Meliotis notae Auüort!. Erafmi
SptBrum. Lavat.di Sptiirn. Wierus de Prtejlig. Dtmonum. Pcncer.
de DivinationilfUf^ P,Molin3ci V4tts,iff nnnsum Vtce. K, Scot DtfcS'
veri(9 of tb' fVitshcraff.
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De Heer Sant Luc het felven verfban hebbende , cnde ^ojiradamiu

des anderen daags ontmoetende} vroughem» Of hem den felven

daage geen ongeluk oover komen foiidc? ende kreeg tot antwoord,

Heen. Waar op de Heer van S, Luc hem met fijn rijsken oover den

buik floeg, ende fijn paard daar toe afgeregt, ook Noftradamui

met fijner hbu'/e op den buikc flaande, ter needer velde, cndc

doode. a

Geheel anders ging het met denvermaarden Scerrekijker T/;r4-

fjüiu, welken Ttberius, tot Ehodos in ballingfchap zijnde, groot ge-

loove weegens fijne Voorfeggingcn gafj endeten dien emde alle

fijne gehcimeniffen oopenbaarde. Sulks T'tberim daar- naa vrecfen-

de, d^t Tbrafylliis die ten fijnen naadeele foudc bekend maaken»

hem op de Muuren der Steede te wandelen leidc , in meeningCy

hem van booven needer te werpen. Waar oover als ThrajjrUiu y öic

fulks vermoede, treurig was, foo vroug hem Tiberhu^ waarom hy

fecr drouvigfag? ende ten antwoorde kreeg: „Heer, ikhebvoor-

jjfien, dat ik op deefen daage in feer groot gevaar mijns leeveiis

,, foudeweefen. Sulks Tiberiiis fijn voorneemen veranderde, ende

hemdes te meer agte, infonderheidals hy daar naa een Schip in See

naar Rhodos fag feilen, ende voorfcgt hebbende, dat het goede
ofte blijde tijding brengen foude, de Brieven bragt, dat Ttberius uit

fijn ballingfchap te Roomen koomen mogt, alwaar hy kort daar

aan, na ^uguftm dood , Keifer wierd, ende cindclik decfcn Thra-

^ii«5. Borgemeefter maakte. Welke ficnde dat Ttberius meer ende

meer in fijne Ouderdomme braave Mannen decde dooden, cnde
iiende da: 'er nog veele gevangen waarcn genoomen, als of fy
het Crimen Majeftatis hadden begaan, voorfei, dat Tibcriiu noo- tien

Jaaren foude leeven ende regeeren. Waar door alle de fclvc be-

houden wierden , alfoo Tiberius fulks ge^oovende , haare be-

fchuldiging niet verhaafte, ende kort daar aan quam te fier-

ven. ^

Een Heerfchdp van fijnen Gefmie beftoolen wcefende» ende wil-

lende wceten wie fulks gedaan had, deed alle fi;n volk een voor

een in ecne donl^ere kaamer gaan ; met ordre, dat fy in fcekcrc

Kafi'e

a V4>ye;( HiJ}^ d'Auhigni.
' b Vide Dion. Cafj] in Aug, if Tib. ut C?' Jutf,
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KafTc een aldaar opgefloote fwarte Ham oover den ]ijve> door fee-

ker gat, met der Regterhand drie maaien hadden te ftrijken jen-

de met verfeekeringejdatdic Uaan alleen op ende oover hetftrij-

ken des fchuldigen, ende oover eeenen onfchuldigenfoude kraa-

jen. Waarom alle on[chuldigen derflcn den Haan ftrijken, maar niet

de fchuldigen , ende bleek dat aan de ecne fijde door de [wane hand
die de onlchuldigen gekreegen hadden, met den Haan ^ die met
ftvdrtfel beftrooit was, aan te raaken, ende aan de andere fijde

door de onbefmette hand des geenen, die den Haan, uit vreefe

dat hy kraajen foude, niet had derven beflrijken ende handelen i

maar geveinfd had fulks te doen.

Eeven voor der Svpeeden oorloogein Duitsland, wierden totTrier

vcele, als rooverejfen zijnde, verbiandj ende onder andere eene»
die eene aanfieneiijke gegoede Weduwe befchuldigd had, met haar
in die Duivelfe Vergaaderinge te zijn geweeftj fulks fy daar op ge-
vangen wierd, ende verkreeg een advocaat t'haaren Voorfpraake
te moogen gebruiken: welke y^rfiw<ï<if van haar verftaande, datfy

in deefen gants onnoofelwas, haar feide: „Naar ons Kegt moetgy
„op de getuigenifle van eenen die daar op geftorven U, ook fierven i

,,ei]dc is voor u geen raad, dan dat gy veinfd een Tooveres te zijn,

,)Cnde met een van Tooverie befchuldigd des Borgemeefiers Wijf, fon-

„der daar in cenigfins te wankelen j want die Borgemeefter fal als

,,dan wel forgen, dat men u niet doode, om dat fijn Wijfüls dan

,, feckevlik in deefen uwen ellendigen ftande foude geraakcn. De
n'aduwe dit alles gedurende het aanklaagen ende ondervraagen der
V-egteren, naar gekoomen hebbende, wierd fy allangs fooflaawelik

opgêflooten, ende bewaard, dat fy van daar naar ColUn vlugtcj

ai vaar fy voor Notaru ende Getuigen verklaarde, die bekenteniflc

niet naar waarheid» maar uit grooten noode te hebben gedaan:
Ende fchreef fy dit aan dien eigenden TiOrgctmcfter , aan wicn dit

ooifaak gaf, om dat opgemeld ondcrfouk ende ftraffcn der Hexen

tot Tücr, fcederd dien tijd, door goedvinden van den R^ade, te

doen ophouden.

Sulks de cigcndlijke fin deefer Fabulen is, ons te leeretty

dat alleen God Almagtig alles docd ende weet , wat gefchicd ofte

gedaan kan werden i ende dat alle Schcpfelen naar des felfs ordrc

S s s s
5 ende
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ende wille werken, endc lijden moeten; rs ook cindelik, dat

alle Menfchen > die eenen anderen oorfprong dan God Almag-

tig , van haarc kenniflc, endc doen ofce laatcn voorgeevcn te

hebben, fig felven bedriegen, ofte ook andere Menfchen te be-

driegen tragtcn > ende dat di: de allerfchaadclikjle , als ook de </-

Urjirafbaarjie Bedriegers zijn.

Ia
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In Foorfpoed fte toe.

I

98. De Mieren ende Springhannen ^ het

WUd-Jwijn ende de Vos,

N den Soomere feiden eenige beforgde Mieren tccgcn

ccnige onlangs geboorcne ^pringhsiancn , wy hoorcn u

geheele daagen in de Kooren-velden fingen, fonder dat

gy u eenigfins teegen den aanftaanden Winter voorfict,

waarom wy, die uwe naafte cnde befte Bnurcn zijn, u waar-

fchouwen , dat naa deefc Soomer fcckcrlik ccne, cnde mag.
fchien
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fchien eene harde F^mter koomcnMytQcgen welke, in-

dien gy u niet bcforgd, mee hooien in der aarde tegraa-

ven y om als dan daar iii de koude te ontgaan , ende van

nu af aan, tcrwijle gy koorcn in oovervloed hebt, daar

in uw Win ter-voorraad te brengen ; gy feekcrUk als dan

ten deele van /^w<?/^, endeten deele door gebrek wzn/p^fr^

vergaan fuld. Welke raad deefe Sprlnghmnen^ om dat

fy nooit andere, dan Sootmrfe daagen beleefd hadden,

ende fig inbeeldeden, dat die altijds fouden duurcn,ver-

agtedenj ende feiden , dat fy al te Eedtl gebooren waaren,

om te graavcn-, iQoog^Uni ende te boeren-, ende dat fy

volgens haarèn Eedden aard, den tijd met onbeforgd te

eeten ende te drinken , te fingen ende te fpringen , door-

brengen fouden. Gelijk fy ook forgeloos leefden, totdat

in de Herfff, ende vervolgens door de koude yi^inter-, al-

le het Kooren door de Boeren in de Schuuren vervoerd ,

ende alle het gras op de Velden verteerd was, als ook het

aardrijk foo hard bevroofen wierd, dat fy wel wilden,

maar niet konden daar ingraaven, om fig in eenige war-

me hooien te bergen : fulks fy allen ten deele door kou-

de, ten deele door hongcrs-nood quaamcn te fterven j ter-

wijle de M^er^m^ fig van beiden wel voorfien hebbende,

geruftelik in haare hooien den Wmtcr doorbragtcn.

Dagelijks gebeurde, dat een oud FFifd-f-Jiijn^ welk

fomtijds den Jaagerm ontloopen, ende fomtijds regt op

den Jaageren, Paarden, ende Honden , die hem tragte-

dcn te vangen, aan loopende, eenige van dien met fijne

felle fcherpe tanden gequetft, ofce gedood had j bevond,

dat fijne tanden met der tijd (lomp waaren geworden:

fulks, indien hy weederom door den Jaageren als voor-

heen, oovervallcn wierd, hy haar met fijne tanden niet

fou-



De Mieren^ Sprtnghaanen, VVild-ftipijn^ ^c, 6^ 7
ibude konnen af weeren: weshakcn hy naar eener Rot-
fleeneliep, ende aldaar, ofte daaraan foo forgvuldiglik

iijne tanden fcherp fleep ^ ofte wette, dat hy niet rufte, voor
Jat hetfelfden gedaan was. Waarop een yos het felfden

gefien hebbende, hem vroug, waarom hy foo feer haafte,

met (ig te waapenen ende ter weere bequaam te maaken

,

dat hy vergat, ofte uitftelde ter gewoonehjker tijd fijn

Voedfel te neemen, daar men nogtans geen geruft van
Jaagereriy Paarden, ofte Honden, nogte eenig geblaas

van Jagt-hoornen hoorde; ende dat hy derhahen (eeker-

lik fig felven ongemak aandeed , eer hy feekerlik wift of

hy door den Jaa^eren aangerafl: foudc worden. Waarop
het Witd-Jwijn aldus befcheidendlik antwoorder „Hetal-
„ler-lieffte dat ik hebbe, is mijn keven y ende oovermits

„ik dat eene maal verlooren hebbende, nooit weederbe-
^koomen kan, foo vereift de Reeden ^ dat ik my, naat

5, mijn uiterfte vermoogen , bequaam maake, om dattee-

5igen alle mijne V^yanden tebefchermen 5 Endefoude het

3, voorwaar eene feer groote dwaasheid weefen , my te bc-

j, reiden, ende mijne waapenen bequaam te maaken, om
„ daar meede te fullen konnen mijne Vyanden afweeren,

3, ten tijde als fy my aanvallen , ende wanneer ik geene be-

„quaame Waapenen x.^ maaken y maar die wel kloekelik

j, te gebruiken hebbe, ende ook gebruiken foude moeten

,

„ indien ik niet gedood wilde werden.

Uitlegging der Woorden,

yl//^^
Mieren, hebben de Ouden ver/iaanyarbeid^

^-^''^^ faarne ende Jorgvuldige Merifchcn.

(Jliet Spring-haanen, /o(/e longelmgen , die fonder

T 1 1

1

Jorgen
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forgen voor den toekoomenden tijd^ heven \ SpUpenningen^

Hoovelin^en,

LMet een W i L D - s w y N , dat fijne tanden wet , een rijk

Menfchi die veele Vyandcn heeft ^ die hem willen beroo"

ven. Ofwel Regenten van eenefeer rijhe magtige Stady

die eer fy weeten of ende van wien fy aangetaft fuUen wer-

den r ende eer fy aangevogten zijn , fig i^equóiam maakevy

omalle Vyandeny die fig(ouden moogen oopenbaaren ^ af te

weeren^

^Met Ja ageren,Pa ARDEN, Hon den,^<?^^».
den der Menfchen,

ALle Saaken, die. in ietwes te doen, ofte ïetwes te Uattn bc-

flaant ende daar ons feer veelaan geleegen is , of wy die doen
ofte laaten, ende hoe wy die doen ofte laatenj vereiflen, datwy
alle het gunt ten dien einde dienen kan > ofte moet , tijdelik ende
rijpelik ooverweegen. Ende infonderheid is dit t^dclik^cndc rijf

©overleg noodig , omtrend Saaken waar aan ons leeven , ofte ge-
heel weivaaren hangd, ende waar omtrend eene maal fulks wel ge*
daan ofte verfuimd wcefendc te doen , ons daar naa geen tijd ofte

vryheid ooverig is, om die weederom te herdoen, ofte oovcr die
faaken eenigen goeden raad te pleegen.

Ende alfoo het tijdelik ooverweegen de grond is, waar op een
rijp oovcrleg gebowd kan werden 5 Soo is daar toe boovcn allen

noodig, dat voor eerft werde aangemerkt, of die faaken, welke
in beraade werden gelegt om die te doen , ofte uit te werken

,

veele voor- hereidfelen vereiflen , eer men die uit werken kan 5 dan
of die alleen van onfe hefiuiten hangen , ende ten allen tijden met
der daad fonder eenige Voor hereidfelen uitgevoerd konnen werden.
Want indien het Saaken zijn> welke veele Voor-hereidfeUn vcreif-

fen» foo is het kennclik, dat die, Saaken niet rijpelik ooverlegd,

ende behoorelik voorbereid, ofte in den werke gcftcld, ende nog
min gelukkclik uitgevoerd plagten te werden > ten zy de fclven in

btroAde gelegd ende bcflooten, als ook de Voor-bereidingen van

dien



De Mieren^ Springhaanen^ Wild-ppipiy &c. C^^

dien gedaan werden, in foo geruftigc tijden, dat die bcraadflaa-

gingen, ende voorbereidingen niet verhaart behouvcn te werden»

ende afgedwongen (chijnen te zijn. Alfoo wy in ons fclvcn be-

vinden, dat wy felfs 'mgeruftige, wy laaten ftaan ongeruftige tijden ,

onderfouken willende of ietvves nuttelik gedaan, ofte geiaaten

diend te wcrdenj onfer gedagten endconfer geheugcniflenietfoo-

daanig Meefter zijn, dat wy op cenen ende den felven tijde die

naar ons gelieven konnen leiden, om te bedenken, ende ons al-

tijds indagtig te maaken, ofte te binnen te doen koomen alle die

Saaken, welken daar toedienftig zijnj maar bevinden wy daar en
teegen, dat ons tijd noodig is, om daar dik op te denken, ende die

Saak in onfe Herflènen houdende , de felve gedagten aldaar mid-
delcr wijle onder veelc voor- ende in-vaüende gedagten ten dien einde

(trekkende, gelijk als te laaten meuken ende rijp werden.

Ende gelijk wy dit bevinden omtrend onfe eigene gedagten , die,

indien ietwes in ons vermoogen is, het felven allermeefl fchijnen te

wecfen; foo leerd ons de faak felfs ^ dat alle voorbereidingen en-

de fchikkingen vanfaakcn, die hutten ons zijn, ende waar van vec-

le door andere Menfchen moeten gedaan werden i nog veel meer
tijds om die werkftellig te maaken > vereiflen , dan onfe eigene bc-
raadflaagingcn ende gedagten > ende dat de felve faakcn verhaaft
werdende, wy felden daar in ons oogwit bereiken t fulks daaruit

óns Spreekwoord is ontflaan:

a lidaftige fpoed , Js felden goed.

Ende wy de waarheid van dien daageliks bevinden omtrend die

ongemakken, welke den Menfchen alfoo feeker ftaan ooverte ko-
men, als naa de gemakkelijke Soometi de koflelijke ende ongc-
makkelike Wtnter; ende na eene voorfpoedige gemzkkcMke Jeugd

^

cene ongemakkelijke Ouderdom^ ende eindelik de Dood,

Naamelik, wy fien daageliks dat Menfchen, die in den Soomtte

ende voorfpoedige tijden, fig tcegenden fVintere cndc opkoomen-
de teegenfpoedenj niet tijdelik hebben bereid, als dan onder die

teegenfpocden plagten tcbefwijken , ceven gelijk die Menfchen,
Tttt z welken

a Cofa fattê fer fii7:(a ,

Kom vJe tma fcor\^
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\vt\ktx\ jong tndit ge[oni weefendc, nooit op hnare toekoomendc

Stekte^ Ouderdom ende Dood gedagt, ende fig daar teegen bereid

hebbende, gants onbereid zijn, ende niet geleerd hebbende te

flervcn, eer Cy ftervcn ,geraeenelik nictkonnen ftcrven, wanneer

fy moeten ftervcn, ende fterven. Ende is dit eigentlik hst geval

onfer Esopise Springbaanen, welke niet ti'delik in den Soonierc

tecgcn den Wintcrc, het behoorelik voorraai gedaan hebbende*,

als dan van hongere ende ongemakken btfwijken ende fterven.

Welke ende diergelijke gebrcekcn van tijdelijke beraacftaagin-

gen,voorbcreidigingen> ende uitvoeren omtrend Saaken die on-

feckcr zijn» of ons fullen oover koomen ofte niet, ende waarvan

V7y niet feekerlik weeten, hoe groot het goed ofte het quaad fal'

weefen, dat wy daar door verkrijgen ofce ontgaan fullen, wy nog

veel meer onder de Menfchen ficn in fvvange gaan. Ende werd

onsten deefen einde voorgedraagen het volgende Apologus. „Een
„K^/ booven haaren egten Man een Boel hebbende, ende vree-

„ fende dat haar Man haar eenemaal onvooi fiens beloopen , ende

,, haaren onkuiflen handel ontdekken foude, had eentn beimelijken

^uitgang gemaakt in den Gaarden, op dat haar Bod in foodaanigen

5, gevalle daar door haaftig mogte ontvlugten 5 dog had ^y verfuimd

„hem fulks tijdelik, wanneer fy buiten noode waaren, bekend

jrtemaakenj weshalven fy eenemaal onverwagt uit der Venfterc

„haaren Uan fienJe aankoomen, teivvijlc fy by haaren Boele wis,'

„feide fy den Boele, loopt haaftelik by den Born-put in dcnGaar-

jjden, daar fult gy vinden eenen heimelijken uitgang. Dt Boel

„liep, eade quam haaftelik weeder , feggende: Ik vind geen Bor»-

,,p«r, dan die toe geworpen is, feg my dcrhalven klaarder, waar

„die uitgang te vinden is. Waar oover het /r 9/ toornig wordcn-

5,de, hem in der haaft feide, Aan den Born-put h ons nictgelecgen,

,,of die oopen ofte toegeworpen is: maar welaan den «if^»<«^,dic

„daar neevens is, daarom loop haaft ende fouk die, of wy zijn

„ beiden verlooren. De Bod dit hoerende, fogt met foogiootc

„ haaft ende verbaafdheid , ótn fclven uitgarg, dat hy die niet

„vinden konnende, van den Manne afterlüuld, endeden Regtere,

3, neevens het onkuis Vijf, oovergelccverd wierd.

Ende dat iufonderheid de tijd mocc waargenooraen werden om
rijpe-
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rijpelik teooverweegen, ende behoorelik te konnen befluiten om-
trend alle andere menfchelike Saaken, wat gedaan, oftegelaaten
behoorde te werden» fien wy voorneementlik omtrend Hou^veliJ!^

Saaken, Endc dat de Menfchen, het zy Mannen ofte Vrouwen ,

daar omtrent! niet tijdelilc ende lijpeiik ooverwoogen hebbende»
wat haar te doen, ofte te laaten ftaatj gemceiicHk daarnaa, alsfy

vreefen vvcjgens Ouderdom tot den Houwchjkcn Scaate onnut tcful-

len werden, endegeene Kinderen te fuUcn konnen voort-teclcn en-
de opbrengen tot eenen bequaamen ouderdom, indien fy langer ko-
men te wagten j als dan in die haaftigheid , ende ingebeelde nood-
faakelikheid, aangaan foodaanige Houvvelijken, die beiden ten
verderve ftrekken.

Eeven dit > jaa nog een veel grooter gebrek , fien wy in der
Kegeeringe van Landen ende Steeden, wanneer die in tijden van Vree^

den fig niet geftcld hebben in foodaanigen ftandc» dat fy van bin-

Mn geenen Vjand te vreefen hebben, ende dat fy daar en boven ook
alle bukenlandfe Vj/anden konnen af keercn > want als dan by opoe^

mge van binnen^ ende aanvallen van buiten, {c/;:^ nooie tpijsbeid ende
moed, als ook feer vcele andere faaken vereilt werden, die in der

haan:,ende geduurende die noodfiakelikheid , niet te vinden zijn,

ofte vcrfchaft konnen werden: Sulks felfs de aller- bloejenfte Lan-
den ende Steeden , wanneer fy in gebrcekc blijven, de opgemel-
de voorficninge a in tijden van Vreeden te doen» plagten ten gron-

de te gaan.

Gelijk ons bekend is, dat wanneer de Trancoife ende Engelfe Ar*

w^rwr^; ofte Waapeningen, omtrend denjaare 1670. deefe Landen
dreigden, de m:tp Leedcn der Eegeeringe daar teegen geenc niewe
Krijgs-knegtcn aa: genoomcn wilden hebben , ten ware alvoorcns

een Generaal Veld-Ooverfte , om die te gebieden, naar hunnen lïnne

gekooren wicrdc: Endc dat in teegendeel de mmjle Leeden beweer-

den) dat de befolding der Krijgs-knegten in allen gevallen dien-

ftig was ende behoorde vcor te gaan , om dat fulks veel tijd verei-

fle, ende een Veld Oorerjle akijds door eenc refolutie endc aanjlondi aan-

genoomen konde werden. Sulks door dccfe tweedragt geen van

beiden gefchicde, dan gedwongen , laat, ende qualik.

Tttt 3 Endc

a Ttmpore facit de bello cogiundum
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Ende hoe naar de Veveenigde NeederUnden in den Jaare 1672. door

gebreekc dcefes, aan haarcn gcheelen ondergange zijn ge weeft,

is onnoodig hier verhaald j alfoo dat allen Menfchen nog in ver-

fcher gchcugenifle is; ende wy niet genoug konnenloovcn, den

ywcr der Regenten, die in tijden van Vreeden forgc draagen, om
tijdelik haare mttii gegoede Ingefeetenen wel in de iraapeneti te oeffc-

nen, als ook die voorficninge van Tornjicatien,U'aapet2en , endcvcr-

tifte Krijgsknegtm ^ te doen, welke vereift foude moogen werden,

om alle eerfte oovcrvallen , ooreloogen , ofte geweld van binnen

ende van buiten, af te keeren, ende der gemeener Ingefeetenen

WelvMren te bewaarenj alfoo eenyder weet, ende de Regenten ook

altijds indagtig behoorden te zijn, dat het te iaat foude weefen,

fig ten felven einde te willen bereiden, als het Land ofte die Stad

van onverwagte allcr-fchaadelikftc Bmnen^ ofte tuiten-loftdfe Vyan-

den aangetaft foude werden.

Ende is dit het gunt ons het VVild-fwijn leerd, met eer hy van

den Jaagere vervolgd werd, fijne tanden te wetten, om alle fim

tereed te zijn, die tanden teegen den Jaageren te konnen gebrui-

en> indien fy hem onverwagt komen te oovervallen. Ende 00-

vermits dit de eigentlijke fin onfer F a b u le N is , foo fullen wy
daar van niet meer feggen.

7)aar
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T>aar gefchied veel Ramps , mmr de Dwaa«
fen krijgend meejt.

J^U-lluTTLZYuriien aiejtrfiftt^rudcnua.-,Jed te nos
-factmus ZF'ortiina. ODeam Coelog^uc locamiis

.

99, De Fortuin cnde de Menfchen,

E En longeling , llaapcnde foo fiaar aan eene feer diepe

Sloot y dat indien hy al flaapende, ofte droomcndc,
fig cenigfins qaaame te wentelen , hy gcwiflclik daar in

vallen, endc oovcrmits de fteilte van dien, daat niet uit

konnen
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konnen klimmen foude ; Soo gebeurde, dat de Forturn

laajr voor by ging, ende hem aanftonds wekte mer fchér-

pe woorden} hem fcggcnde: „Staaop, ende gaa op fce-

jjkerder plaatfe (laapen -, wanc indi.n gy al llaapende in

y,dQn vvaaccre gevallen j ende verdronken waart > de Men-
„(chcn.lbuden my als een quaade hortuin des weegen be-

„fchuldigen j tnec te feggen dat gy door my ter quaader

„uure verongelukt waart.

Daar naa gebeurde, dat feekere 5'?f'r, weegen s een fchie-

Jik gereefen oorlog, fijn meefte Schat in eenen Akkere

verborg-, ende dat die des niet te min door den Krijgs-

luiden gevonden ende v/cg gedraagen wierd: fulkshyuit

ongeduld geduurig befchuldigde fijne quaade Fortiwu die

het den Krijgs-luiden geopenbaard had. Dit oorlog een

tijd lang geduurd hebbende, qw^^q met eene l^recde ge*

eindigd zijnde, foo koft <X\.Q Beer eenen anderen verlaa-

ten Akker, ten feer kleinen prijfe.- ende ^tn fislvendoor-

graaven hebbende, om die te befaajen, vond hy daarin

eene veel grootere in oude tijden verborgene Schat-, des

hy aanfl:onds daar oover DankJ^aar willende zijn, aan

de Godtme der Aarde eenige ofïerhandc deed : Waarom
de Fortuin hemfide, dat hy feer onreedelik was, oover

het vinden eener Schat in der Aarde , te kroonen de Aar-

de \ eeven c f fy die Vrugt had voort gebragt : da.ir in tee-

gendeel , wanneer fijne Schdt uit der Aarde weg gedraa-

gen was, hy niet de Aarde ^ maar de Fortum belchuldigd

had.

Desf^elijks crebeurde, dat een Koopman oover See han-

delende ,veelejaaren naar een groote IVmflcn deede, met

feer geUikkelik i<z\\ laagften prijfen fijne Koop-waaren in

teköooen, ende Tonder op der See ecnigcdeoiinfte fi:haa-

x.^aiio:^ .
de
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de geleeden te hebben > de felven ten hoogden prijfen te

verkoopen , ende dat ook fonder cenige Barikeroute7i te

krijgen: weshalven hybyalle Menfchen vermaard wierd,

CQn Xtcr klouk^, arbeidfaam, cnde fecr voorfigt/g I(oopman

te weefen > cnde hy ook fclfs alle fijne ^l/mjlen aan die

fijne eigene Deugden toe fchreef.

Dog als de eigenftc Koopman daar naa met de felvc

deugden y ende met minderen arbeid, nog grootere Win-
flen meende te doen , met den Koop-luiden op cnde oo-

ver See haare Koopman fchappen te x;^r/f^>^^r<f72-, Soo ge-

beurde ook, dat hy in feerkorte Jaaren dooronvoorfiene

Stormen y Rooveritn-, ende Oorlogen by der See, foo groo-

te fchaade leed, dat hy alle fijne voorgaande Winfieriy en-

de daar en booven alle fijne ^^-^rf^<? Goederen ^ ook quam
te verliefen. Als wanneer de felve Menfchen , die hem
voor deefen foo feer gepreefen hadden , nu feiden , dat

hy een ongemeen groote Dwaas was j ende als hy daar en

teegen beweerde, dat de Stormen , Roovericn ende Oor-
loogen , door geene menfchelijke wijsheid te voorfien , of-

te te verhoeden zijnde geweeft , alle fijne Schaadeaande
Onz^eiiikken ofte ^naade Fortume deefes weerclds ook toe

gefchrecven moefl:e werden. Soo antwoorde hem doFoV'

tuin aanftonds : „Oovcrmirs gy uwe Winfi:en niet my,
„ maar u felven , hebt toe gcfchreeven , foo is het fccron-

„biUik, dat gy nu uwe verliefen my, ende niet u felven

„toe fchrijven wild j daar nogtans gy ende ik foo in uwe
„voor- als tcegen-fpocden, de felven geweeft, cnde ge^

„bleeven zijn.

Eindelik gebeurde , dat een /7r7?i Man feer nijdig wierd,

oover de geduurige Voorfpoeden ende groote Winften

cenes Rijken Mans-, Weshalven hy de Fortuin van onrcgt-

V V VV vaar-
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vaardigFieid befchuldigde, den Rijken foo toegedaan, eh-

de hem foo afgonftig te wecfen. Ende verfogt hy dcrhal-

ven éc fortuin feer ootmocdiglik, dac fy haaregon ft wil-

de omkeeren. Waar op fy antwoorde : „Indien gy «

iyfel'vcn, den Rijken y' ende my kende j foo foud gy aan-

,,ftonds fien konnen, dat ik den Ri/kcn nog meer, ende

„w nog min gonftig) als ik geweeft ben, behoorde te

„wcefen.

Uitlegging der Woorden.

^Tï/fet een Jongeling, Boer, ende K o o p-

^^^^ MAN, rverdat hier Ver/laan , Menfchen die de

ypaare oorfaaken der FoorVallen niet onderfouken^

niet ypeeten , ofte niet oo[>enhaaren yipilUn,

Met de Fo K T u I N , hebben de Ouden Verjfaan , eene

onweederftandelike ende Verborgene oorfaak der menjche-

lijke Gefchledenilfen,

Tpv At Ggd Ahmgttg de oorfaake aller iiattmeï^ke ende ook aller

JLJ menfchdijke Gefchiedeniflcn ^y , ende dat foodaanig, datyder

Schepfel ook naar die Goddelijke wijsheid ende erdre werkende ende lij-

dende» feekerlik altijds het daar op paflend werk uit werkt j be-

hoorde voorwaar nicmanne, die cenige kennifle van het Gfddelik^

Wecfen heeft, onbekend te zijn. Gelijk daar en tecgen ook be-

ken J is, dat wanneer ende foo lange aan die ordre van het uitwer-

ken ende volgend lijden der Schepfelen, ietwcs ontbreekt, gants

geen werk uitgebragt, ofte gcwrogt kan werden.

Ende volgd ook hier uit, dat alle het gunt gefchied is, door

feekere genougfaamc oorfaaken > om fulks te vcroorfaakcn , ge-

fchied
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fchied isi ende dat ook het felven, alle vereifte oorfaaken daar
zijnde, noodwendig ofte feckcrlik heeft moeten gcfchieden endc
2i,n. Gelijk meede aan allen dat niet gcfchied is^ cenige ooiiaak
ontbrooken heefc , waarom fulks niet is gefchicd , twilt ook niet
heeft konnen gefchieden , ofte zijn. Als ook hier uit volgd , onbe-
grijpelik te weefen ^ dat ietwes niet feekerlik ende gewis foudc
geichieden , als alle de vereifte oorfaaken » om fulks uit te voeren,
daar zijn 5 ende dat daar en tecgen feekerlik ende gewis nietwes
kan zijn, wanneer eene ecnige oorfaaJ^y die daar toe vercift werd
ombreekt: Sulks alles datgefchied is, ende gefchieden fal, feeker-
lik, gewiiTclik ende noodfaakelik gefchied is ofte gefchieden fal

;

ende het gunt niet gefchied is, ende niet gefchieden fal, ook fee-

kerlik ende gewiflelik niet heeft konnen» ofte niet fal gebeuren.
Deck Goddelike fVijsheid,Magt, Qnde Ordre^ eenmaal voor vaft ge-

field weefende, foo kan een yder ligtelik befeffen, datgeene ru-

tuureiike ofte menfchelike Saaken , by gevalle gefchieden , ofce aan ee-

nige Fortuine ofte Avontuire behoorden toegefchreeven te werden;
hec welk, oovcrmits wy des niet te min weeten, dat van alle oude

tijden gefchied is, ende nog heeden gefchied 5 ende dat het be-
ftraffen deefer Dwaalmge is het eigen Voorwerp onfer Fabulen,
ibo fullen wy den oorfprong der fclve dooünge nu tragten aan te

wijfen.

Dat de Menfchcn uit eene afkeerigheid van allen arbeide y liever

haaftig van allen haar voorkoomcnde faaken oordeelen , volgens
eenigc haare voor-oordeelen , fchoon ly die in haare Kindsheid moptcn
hebben geveld j dan dat {y die faaken op een niew in het geheel,
gelijk of fy daar oover nooit geoordeeld hadden, onderfoukcn

j

ende dat dit de algemeene öör//r*ïj^ aller onfer Dwadingen is, hebben
wy, van andere Fabulen handelende , aangewecfen. Gelijk

meede door ons aangeweefen is , hoe feer alle Herts-togten ofte Pasm

fen, ende infonderheid de ai te groote Liefde, die wy ons felven

toe draagcn, ons gewoon is te misleiden.

Sulks wy» om naarder aan onfe Fabulen tckoomcn, nu
feggen, dat oovermits alle Menfchcn feer eergterig zijn, (y ook in

alle menfchelike gevallen» die voor haar vangroot belang zijn , al-

le de kraftcn haarer Sicle ende Lighaame behoorden aan te wcn-
Vvvv 2 den,
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den, om haar oogwit te bereiken : ende dat fyook het felven be-

reikt hebbende, niet plagten te vcrfuirnen by alle geleegendhee»

den bekend te maaken, door hoedaanige voor[igti^heid , beleid , ende
arbeid, fy die faak verkrcegen hebben, op dat fy des weegen fou-

den moogen werden geroemd-, Tonder als dan van eenige Fortuiny

Avonture ofte Godddiken Beftiere, veel gewag te maaken. Ende mo-
gen wy met de felve waarheid fcggen , dat de vrees van [chande te

behaalen by den Mcnrchcn,röo groot is, dat wanneer fy felfsom-

trend haare aller-gewigtigfte faaken, gcene Voorfigtigheid ^ goed Be-

leid^ ende Arbeid hebben aangewend j maar dat fy alles fins haare

fchaadelijke VVellufien hebben willen involgen : fy des niet te min
van haare Gebreek^n ^w^-xr doo\' fy die ongemakken op haare halfen

hebben gehaald > in het geheel plagten te fwijgen j ende in tec-

gendeele alle haare eigene fchuld te leggen, ende te wijten, op
eenigen Duivel die haar verleid heeft, ofte aan haare (jw.w^f Yortum^

ende Ongelukken, ofte op Goode Almagtig, dat die haar niet heeft

gelieven te feegcncn.

Gelijk wy ook met der waarheid feggcn moogen, dat hoewel
gemeenelik de Rtjkdommen niet werden verkreegen> ende blijven,

daar ende by eenige Menfchen , dan wanneer , ende foo lang fy

die door haare bequaamhecden verdienen : ende dat hoewel in tee-

gendeeledc behoufttgheid der Goederen gemeenelik is bygecnen Men-
fchen» dan die de felve arremoede door haare eigene gebreeken
op den halfe haaien, ende houden; die Armen nogtans in plaatfe

van haare eigene gebreeken te beetercn , gemeenelik den Duivel

van liftige quaadwilligheid, ende God ofte de lortuin van onrcgt-

vaardigheid ofte blindheid befchuldigen j ende de ^ijk£ Menfchen
feer quaadaardiglik benijden.

Dus fien wy, dat fcïïs jonge Kinderen fig felfs wecten te prijfen,

als fy ietwcs goeds gedaan hebben; ende dat fyin teegendeel iet-

•v/csquaads gedaan hebbende» ofte haar ccnig ongeluk oover ge-

koomen zijnde, fy nooit fig felfs, maar altijd ieman anders, om-
frend haar zijnde, daar oover befchuldigen; hoe onfchuldig ook
de felve mooge wecfen.

Dus fien wy, dat de Menfchen de Voorfpocden der andere •

Menfchen aanfiendei de felvc nooit toe fchrijven aan der ielvca

Ken-
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Kenniflc, Deugd, endc Arbeid, door ende voor welken alleen

nogtans God den Menfchcn alle Gonfl bewijft, ende fijne gaaven

verkoopt, << maar wel aan de blinde Fortuine, Avontuire , cndc Geluk.

Dusilcn wy, ah ecnigc Scheep -jlr ij(Un ohc Veld-jlaagen , het zy ten

Waaterc, het zy ten Lande, voorgevallen zijn, dat alle de Win-
nende ^ het onverfchrikt Gemoed^ ende Tiet goed Beleid hunner Admi^

raden ofce Ooverften prijfcn , als ook haare eigene klouke daaden
roemen j ende dat daar en teegen de oovertvonne Admiraden ofce Oo-

verpn ende Krijgsluiden^ de oorfaak van haar verlies nooit toe fchrij-

ven aan haar onvoorfigtig Beleid^ ofte aan haare eigene Bloedbeid en-

de Onkonde-, maar alüjds aan de quaadc Fortuin ende cenige onver-

mijdelike ongelukken: Ecven als of in den Oorlooge, ende by-

fonderlik in de Schceps-ftrijden ofte Slaagen, de Fortuin van den
Oorlooge alleen, ende nog Go^, nogMcnfchen^ de oorfaaken der

Oovcrwinningen , ofte der Neederlaagen waaren. b

Dus leefen wy , dat de jonge Dionjfm van Sjracufeny tot Connthen

gevlugt zijnde, aldaar door Fhilippmi Koning van Uacedonient on-
der veele andere Saaken gevraagd weefende, hoe hy foo een groot

K^f^van fijnen Vaadcrc ge-erfd hebbende, het felven niet langer

befchermd ende bewaard had? hy daarop niet antwoorde, gelijk

hy naar waarheid had behooren te doen. Naamentlik, dat hy in

plaatfe van te heerjfen naar het voorbeeld fijnes Vaaders; fijnleeven

te Sjracufen had doorgebragt met ie Hoereeren , Dro«i^H drinken.
Dobbelen, endc met aller uitfteekcnde Ingcfeetenen Goederen te

conjiskeeren, ofte die uit den Lande te verdrijven ofte te dooden-, ende
dat mits dien de gevlugte Dion ende Timoleon^ van den gemcenen
Ingefcctenen bemind, endc hy daer en tecgen van den lelven ge-
haat werdende,fy diefeer fchoone gelecgendhcid gekreegen, en-

de ook waargcnoomen hadden, om hem uit Sjracufen te verdrijven:

Maar antwoorde hy Dionjfius met korte woorden, dat fijn Vaader
hem wel alle ü]ne Goederen had naargelaaten , als ook de Regeering

cover Sjfracufeny maai n'itt fijne Fortuin y door welke hy dieverkree-

gen had. (^

Vvvv 3
Endc

a Dl laboribm omnia vendion,

b Alea hUrtts Fortune de Ia giterre. Les arme^font joumalieret- unaglornaiJ-

c ^Vide JElian. Itber. I2- Vds- Htjl-
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Endc is derMven de eigentlijke Leer or.fer Fabulen , dat

Gö^ Almagtig de eofe tndc gemeene oürlprong aller gefchiedcniflcn

is. Als ook, dat, hoewel ons vecle fecr wonderltke Saakeh , endc

Gefchiedenijfcn voorkoomen ,<t van welke wy gcene byfondere oor-

faaken wceten, eiide welke wy, nog wel begrijpen y nog wel mee

woorden uitdrukken konnen , om dat wy daar toe al te onvol-

maakt in kenniiïc zijn j wy nogtans de felve aan gecne Tortuin,

Avonture, ofte Gevalle ^ behoorden toe te fchrijvenj maar dat wy
ons in het gemeen behoorden te verfeekcren, dat daar nooit iet-

wes gcfchleJ is, ofte gefchicden Hil, dan door gemiigfaame oorfaaken,

welke Goodes oneindclikc IVijsheid cnde Magt daar toe geordonneerd

heefr. Welke oorfaaken wy ook klaarelik verdaan, als ook ande-

ren Menfchen bekend maaken fouden konnen , indien onfc men-
fchelijke Wijsheid foo groot Wciare» als daar toe vereift werd.

Gelijk wy nu ftandvaftelik gclooven ende vertrouwen, dat vecle

Saaken, welke wy nu JVonderen ende Geheimenijfen b noemen 5 den

gelukkigen Sielen der Afgeftoivenen foo klaarelik fullen werden

geoopenbaard > dat die Wonderen ende Geheimeniflen voor op-

gemelde Sïelen geënt Wonderen ende Geheimenijfen blijven fullen, maar

van den felven als bekende Saaken, ende klaare wmimdm yerftaan

fullen werden.

a hiiracula Pmma, b MtractiU i; Myjïeria.

Die
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Die wel fierfd.

Out non ejt hodte^ cras rmnus aptus ertt

.

100. Het LefXfen ende de T>ood.

E En Heer die een Gans meftc, om den felventcdoo-

den ende te eetcn, als hy vet gcnoug foude wcefcn;

ende die ook necvens den Gans, een Swaan om ét^ Tclft

fchoon-
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fchoonheid ende foeren fang voedej quam des nagtsaan

het kotj ende mecnende den Gans te grijpen om hem te

dooden , greep in den duillere den S:z'aan : welke ver-

merkende, dat hy ftond om gedood te werden, fjer focc

htgoniQ Jïngen ',
waar door die Heer fiende, dat hy dwaal-

de, den S-jjaan weedcr in der kooje fette , den vetten

Garts greep ende hem doodc.

Waar oever de Ojevaar ^ die in de felve kooje was,

de Swaanen-fang gehoord hebbende, hem vroeg, waar-

om h/jToo naar aan de dood zijnde, des niet tcminblij-

dclik had gejongcn? Waar op die S-juaan antwoorde : Ik

was waarelik blijde, als ik ooverdagt dat ik vcrloft foude

werden van allen arbeide ende forge, om mijnen koft te

fouken, ende my te hoeden voor de laagen mijner mee-

nic^vuldige Vyanden : ende infonderheid verblijde ik my,

door defeekere hoope van een veel gelukkiger leeven , daar

naar te fullen be-erven.

Waar naagebeurde,dateen moedig "P^^r^ lijnen Rui-

ter ten ftrijde voerende , gcfien , ende van eenen S'-ji-ijne^

fig in den llijke wentelende, aldus aangcfprooken wierd :

3, Hoe draafd gy foo trotfelik ten ftrijde, daargy miflchicn

,iuw Lieven laaten fuld? Ende fegtmen, dat het Taard

daar op antwoorde: Terwijle gy in dznjhjke legt, hangt

u de 'Dood ook oover den hoofde: ende daar bcncevens

fuld gy feekerlik , door de hand eenes veragten Vteeshow

wers^ eenc fchandelikc Dood derven •, daar ik, ten quaad-

ften gaande, in den ftrijde ten behoude mijnes l^nen Vna^

.derlands ondcrnoomen, mijnen huid op het dicrften ver-

koopende , niet dan door de hand eenes dapperen Helds

loffelik mijn leeven fal eindigen.

Dit alles onder den Beejlan voorgevallen, ende ter oo-
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rén cenes otiden Mans gékoomen zijnde, die met hout in

den BofTe te hakken , ende in de naafl: geleegene Stad te

brengen , cnde te vcrkoopen, fijnen koft wonj wierd een-

maal onder weege foo vermoeid, dar hy, fijn hout nee-

der gelegt hebbende , feer iuide om de Doo^ riep : Sulks

de *Vood hem naaderde, ende vroug , waarom hy hem
geroepen hadt?ende ten antvvoordc kreeg : „ Om herpak,

„dat my al te fwaar vald, te verligten, ofte te helpen

,.draagen j wanc het my als dan nog we4 fal luften te ke-

rven.
Gelijk meede gebeurde, dat een ander cu^ ende arm

Man, desgelijks om fijnen koft te winnen, daagehks een

fwaar pak moetende draagenj eenmaal daar onder bynaa
befweek, ende derhalven fijn pak needer leide om te ruften ;

als|wanneer hy fijne ellenden ooverden kende, ende dat daar

in geene verligting, maar wel verfwaaring te verwagten

was, de 7)ood feer ernftig aanriep j dog die gekoomen
zijnde, cnde hem vraagende wat hy begeerde? fcheen de
Dood hem foo fchrikkelik te weefen , dat hy aanftonds ant-

vvoordc : j, Ik verfouk, dat gy my helpt mijn eigen pak wee-

,,der op mijne fchouderen te leggen, op dat ik het mo-
„ge draagen , ten beften ik kan.

Eindelik gebeurde in feekcre vermaarde Herberge, al-

vaar eenige weelderige Ingefretenen eener Stad daageliks

by een quaamen,omhaar vermaak te neemen met te ver-

haaien, ende te hoorcn wat in der Steede^ ofte in dec

Weercld ommeging, ofte Niews gebeurd was: Ende on-

derwijlen met een Kaartjeriy Ttktakjen^ ofte eerlik K^r-

j^ertjen , als ook mee een glaasken fFï/n ofte Bier, cnde een

lekker pijpken toebak te drinken , den tijd vermaakelik te

verdrijven : In deefc Hcrbergc , feggen wy , gebeurde , dat

Xxxx de
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de Dooii fig naar dit vermaakelikgefelfchapvougde, al vee-

delende op een Kiop-fcheenkerit ende foetkens danfende,

totdat hy voor eene oopene Kaamcr-dcure quam, endc
eenen jongen Man fag, die in den houke des haards met
eeneknieopden andere, fecrgemakkelik een Tijpken rook-

te 5 welken hy wenkte aanftonds tot hem te koomenj als

wanneer die jonge Man feer verfchrikkende opdond, ende

met een érbarmelik gebaar der T>ood vertoonde , dat hy

geen ^o. Jaaren oud was, ende naaweliks vijf Jaaren ge-

trouwd zijnde geweeft, met eene feer uitneemende aange-

naamc ende jonge Vrouwe ^ die hem onderwijlen vier lieve

Kinderen had gebaard ; ende dat het eene groote ongereg-

tigheid foude weefen , die onnoofele Fro-jv ende Kinderent

JVeduwe ende Weefen temaaken , mettedooden een Man
ende Vaader in foodaanige jonge Jaaren, Ende toonde

hy wijders feer heimelik , om die Dood eenigfinstepaajen,

verfcheide anderen in den gefclfchappe, die Kinder- ende
Wijveloos, van ouderdom af- ende uitgeleefd, waren ; ende
die volgens alle reedenen behoorden voor te gaan. Sulks hy
eindelik foo langen uitftel begeerde , tot dat hy door den
tï)d Jig felven ende de weereld konde leeren kennen •, ende
tot dat hy anderen onnoofelen Menfchen niet meer dien-

ftig, maar tot een laft foude weefen.

Waar op de 'Dood antwoorde, Het guntgy van my be-

geerd, is tweefins reegen de x'^/r^?;, die van den beginne des

weerelds allen ftervelijken Menfchen zijn voorgefchreeven,

ende welke tot hecden doormy altijds onderhouden zijn

geweeftj naamelik, wanneer ikaan jemansdeure klop,my
tot gcenen anderen te laaten verfenden 5 nogceaan ieman-
ne eenig hetminfte uitftel te verleencn : efcer my dus van u
weegens onregtvaardigheid befchuldigd fiende, daar nog-

tans
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tans op der geheele weereid nieman foo regtvaardig is, als

ik ben 5 foo (al ik u een uitftcl verkenen : endc dat meer is,

ik fal niet tot 11 keeren , dan na dat ik u drie Booden , om u te

Dagvaarden , fal hebben gefonden , ende u alfooook fal heb-

ben oovertuigd, hoe regtvaardig ik ben.

Dcefe longe Man dit feer blijdelik gehoord hebbende,
ging goeds moeds in dtfelve wijfe van leeven voort, tot

dat naa feer veele Jaaren de 'Dood ter felver Herberge , op
de felfde uure des daags, quam , ende dien Man op de felve

wijfe fiende fitten een Tobakjen rooken -, wenkte tot hem
te koomen , als wanneer hy onderwijlen feer oud gewor-

den , veel meer verfchrikt ende ontfteld, als re vooren zijn-

de j ontkende eenige "Doods Booden te hebben ontfangen,

fulks hy uiijid begeerde, om door de Boodfchappen der

drie Booden^ den een voor, ende den anderen naa, hem
vermaanende, hy fig allangs ter doode mogte bereiden.

Waar op de Dood , in plaatfe van te antwoordeneden Man-
ne haar Schriftelik, Verdrag beval te ieefèny ende- de Man
ancwoorde, niette konnen leefen fonder Bni^^ cnde dathy
vergeeten had, die met fig te neemen ; Sulks de Dood hem
€ene noot toe wierp, ende hembelaftedefelveaanftonds te

kraken^ en de Man. ook daar op antwoorde, niet te konnen j

oovermits alle fijne baktarjdm uit gevallen, los (tonden,

ofte gcbrooken waaren. Waarom de Dood heiderop fijn

klop-fcbeenkc-n fpeelde, endc hem gebood een Courante te

danfenj Waarop de A/^w tenderden maaleweigcrig was

;

feggende. dat fijne voeten door finkingen ende Jigt foo (lijf

waaren geworden , dat hy naauweliks daar ter herberge

had konnen koomen. Sulks de Dood eindelik daar op ant-

woorde: jjDat Menfchen die door Ouderdom h^zv gc/igt

„cnde^^^;^, als ook het gebruik van haare /eedtn vcrloo-

X X X X 2 ren
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„ren hadden, fonder die gebrcekcn voor Doods Booden

,,aan te neemcn, ende fig tot fterven te bereiden, door

,, geene uitftellen gebeeterd fouden werden : wcshalven de

^ood fijn Seiflem nam> ende den Ouden Man aanftonds

ter needer maaide.

Uitlegging der Woorden.

]\/J^t een Sw a an, hehhen de Ouden in deefer Fa-
bul e Ver/laan , een menfch , &, foo Veele hem doe'-

nelik) fig fuiver draagd^ ende op het toekoomende faal'tg

leeVen draagd.

Met een Gans, een gemeen om den kofie arbeidend

mejtfchy die fonder op fijn fterven te denken^ fig met

eeten ende drinken me ft, tot dat hy Van der Dood Ver-

rajl yperd.

Met een Oud Man, ende ftjn Pak, een oud arbeidend

menfch , die de ongemakken fijns leeVens Voeld, ende de

ontfiaa^tngen l^an dien wel wenji , 7naar op geen beeter

toekoomend leeVen denkt.

Met de Herberg-ganger ofte Comparant^
een menfch ^ die 'ït>elgegoed is y endefonder ieman te he^

fchaadigen keyende 3 fijn Vermaak fonkt ^ ende midde-

^ kr wijk aan die fijne Welluften ofte VPtjfe van leeVen

foo
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föo per gewendy dat hy opgeen ander leeven denkt^ en--

deno^ min wenjljjijn ydcl leeven teegefihet eewigc

tt yerwu elen.

ALle Mcnfchen koomen ter wcercld met èenige aangeboorene

Bequaamheeden ofte Denkbeelden in fig fclven te hebben >

ofte uit fig felven te konnenmaaken,<ï door welke fy iondcr van

iemanne geleerd tezijn, eenige Saaken voor waar ofte onwaar hou-

den; als ook eenige Saaken beminnen oftehaaten, foo haaftalsfy

daar ep denken. Ende oovermits deefe onfe F a b u l e n ons nu
foo fecr geen Voorbeeld geeven van het gunt voor y^aarhaftig ofte on-

waarhiiftig te houden zyj als wel het guntwy beminnen ofte haaten^

fonder alvoorens onderfogt te hebben, of, ende hoe verre het fel-

ven beminnens ofte baatens waardig zy : Soo fullen wy nu eerfl van

eenige foodaanige bem'mnelike^ ende daarnaa ook van eenige fooda-

nige haatelike Voorwerpen fpreeken.

Ende feggen wy te fullen fpreeken , alleen van eenige foodaanige

gemeene Denk^beelden ^ maar niet van allen y om dat die allen uitte

vorfTen, ende hier voor te dragen, voor ons al foo moejelik ofteon-

doenelik , als voor den Leejert verdrietig ende ondienftig foude

weeien : weshalven wy de voornaamften aangeroerd hebbende > al-

leen van het Leeven als ons beminnelikfle ^ ende van de Dood, als ons

allerfchrtkh^ikjle Denkbeeld y wat breederreedenkaavclen fullen 5 ten

einde wy, naaeenig rijper ooverleg , fouden eenigfins konnenoor-
deelenj of ende hoe verre onfe Voor- oordeelen omtrend die Saaken,

welke opgemelde Denkbeelden ons vertoonen , wel ofte qualik ge-

grond zijnj dat is, of wy het leeven ende de Dood meer ofte min
behoorden te beminnen ofte te haaten , dan de Menfchen nu gcmce-
nelik doen. Ende zijn wy voorneemcns» hier oovcr nu te reedcn-

kaavelcn, niet foo feer ten opfigtevan eenentockoomenden faali-'

gen ofte onfealigeu ftand naar dit, als wel ten opfigte vanhet goed

ofte liet quaad, dat geduurendc dit ons leeven ons ftaat oovcr te

Xxxx 3 koo-

a Kj>wa$ oinndi. Ctmmuncf notiones.
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koomen: alfoo wy meenen, dat het eerfte niet foo Teer der Pfci/tf-

fophen, als der Kerkeliken pligt is.

Dat wy fondcr eenig voorgaande ooverleg ons lighaam met alle fij-

ne Iceden ten hoogden beminnen^ als meede, dat wy naar geraadc

beminnen alle die faakcn , welke ten voedfele ende behoude des

felven ftrekken, bevinden wy alle in ons felven: Maar daar naar rij-

per ooverleggende , dat niet jeegenflaande wy alle het gunt daar

toe dienftig is, van tijden ten tijden mogten komen door onfe for-

ge te verkrijgen > te behouden, ende te gebruiken j ons Ughaam

desniettemin met der tijd oud ende onbequaam geworden zijnde, in

fig felven vernietigd werd ; ende daar naa ook bedenkende, ofte

in onfen eigen lighaame ondervindende, dat het niet jeegenftaandc

alle onfcforge middeler wijle ende ten allen tijden feerligtelikdoor

eenfeer klein gebrek, ofte ook verfuim, verdorven ofte vernietigd

kan werden : Soo behoorde een yder op deefe oiifeilbaare gronden

fijn oordeel te bouwen, ende vaft te befluiten , dat v/y gecncfeer

groote reeden hebben, om foodaanig een lighaam, waar van wy
feekerlik in feer korten tijde fullen moeten , ende waar van wy nog
onderwijlen ten allen tijden feer onverwagt genoodfaakt konnen

werden» te fchciden, foo angftig te beminnen, als wy nu fien»

dat de meefte Menfchen doen.

Desgelijks beminnen wy fondcr eenig voorgaande ooverleg onfe eere

zvidt glorie i hier in beftaande, dat eenander wel van ons gevoele

ende fpreeke. Welke onfe begeerte doorgaans foo^roor ende foo

kraftig bevonden werd , dat die ons veeltijds alle onfe goederen

,

gefondheidj lijf ende leeven doed veragten ende verliefcn, om
eere ende gloorie te bcbaalen ; Maar als wy daar naa rijpelik oover-

leggen, dat alle Menfchen die ons kennen, ofte gekend hebben,

foo wel als wy j feer haaft fullen vergaan j ende dat ook alle geheu-

feniffe van het gunt wy gewecfl zijn, ofte gedaan ende gelaatcn

ebben, met ende naaeenigc volgende tijden, endevoort-teelin-

gen, onder den Menfchen allangs fal verdwijnen j ende daar naa

in de eeipige Vergeetelbeid begraaven werden: Ende dat daar enboo-
ven het gunt een ander van ons gevoeld ende fpreekt» ons waare-

lik in ons eigen felven aangemerkt zijnde , nog beeter , nogte arger

maakt i ende in allen gevalle ons naa ons ooverlijdeti gantsgeen baat

ofte
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ofte fchaadc aanbrengen kan: Soo bevinden wy vvarelik gecne foo

groote reeden, om die menfchclijke Ea^ dus hoog teagten. Ende
behoorden wy voorwaar >indagtig zijnde, dat demeeftc Menfchen,

het 2y om eigenbaat, het zy uit onkonde^ meeft loovenende eeren die

Menfchen, >A;elke meeft gelafterc ende gehoond behoorden te wer-
den; de menfiheüke Efr^,fchoon die door onfe waare Deugden ver-

kreegen raogte zijn, feer weinig te agtcn.

^

Ende is ons niet min bekend , dat wy fonder eenig voorgaand oor-

deel^w^t het leeven der Menfchen zy, ende hoe veel dat van onsge-
agt behoorde te werden , het felven ten hoogften beminnen : Sulks

wy nu daar omtrend onfe gedagten fullcn laaten gaan. Ende ten

dien einde ftellen wy voorvaft, dat het men[cheltk.leeven onftaat uit

de vereehiginge cener denkende onftervelijke Siele^ met eenen men-
fcheliken Ughaame, ende dat geduurende de felve vereeniginge ^ een
Menfch een Menfcbelik^leeven leid , als door de gedagten der Stele het

mcnfchelik lighaam [oodaanig heivoogen werd , dat daar op de vereifte

menfchelike uif^erhingen ofte lijdingen volgen. Gelijk meede aan de
andere fijde een menfcbelïk,Ueven geleid werd, foo lange de «m//)^
Voorwerpen op eenige onfer \\]ï (innen fpeelen, alsook eenige inner»

like beweegingen onfes hloeds ende onfer geefien op onfe Siele foo-

daanig werken, dat daar uit ook ontftaande, daar op flaande,^^-
dagten ende ladingen ^ ofte fasfien onfer Siele.

AWe 'wdke gedagten, beweegingen , ende lijdingen ^ indienwy in het
gemeen wel ooverleggen, wy waarelik bevinden, dat de quaade

ons veel meer drukken , dan de goede ons vermaak aanbrengen ; crt-

de dat wy derhalven geenc genougfaame reeden hebben, om foo

een leeven foofcerte beminnen. Het welk ons des te klaarder foude
voorkoomenj indien wy alledeaangenaamheedcn des mcnfchelij-

ken leevens, ons in het byfonder voordellen: ende indien wy op
ydere van dien , ons felven vraagen , of wy ons leeven foo hoog ag-

tenj om dat wy daar in die foetigheeden, welke daarin ftceken,

genieten konnen; enëe of die foetigheeden foo groot zijn, datwy
om de felvc te moogen genieten, gewillig behoorden op ons te

laaden

a Qtufutm ea Lam t(l qux fotefl e waceh feti.

£er-koop, isaliijds Dicr^koop.
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laaden ende teverdraagcn,alle die fwaar- ende bitterhecdcn , wel-

ke aan het menfchelilc leeven vaft zijn.

Naamelik of de Vermaakcn, welke wy door her ^efigt onfer m-
gen genieten, foo groot zijn, dat die alle het affieneliken verdoo-

ven, ende ons het leeven foo hoog doen agten?

Of de aangenaam e ^f/«i^fw ende op een fluitende ftemmen, die

onfe ooren ftreelen, ons het leeven foo dierbaar maaken?

Of het dan zijn de aangenaame Reuken, die ons hert verquikkcn,

ons het leeven fo:> hoog doen agten?

Ofdevermaaken,die wy door lekkere /pi;/<r ende drank^te fttud-

ken genieten , foo veele op ons vermoogen ?

O^ het gevoel ende de beweegingen yóic wy geduurende een wet-

tig bjjlaapen ende omarmen van eene feer Heve Eegaude
, genieten

ofte onderworpen zijnj ende die in der daad foo groot zijn, dat

middeler wijle ons geheel lighaam beroerd, ende onfe eedele Siele

van den gebruike des vèrftarJs , by naaft in het geheel beroofd werd ;

ons des niet te min foo een groot vermaak aanbrengen, dat wy
fonder die niet fouden willen leeven?

Ende vertrouwen wyj dat bcfaadigde Leefcrs , weetende dat dit

alle beweegingen zijn, die van onfen lighaame hangen, ende die wy
met den dommen Beeften gemeen hebben, derhalven bcfluitenful-

len, ende ook het daar vooren houden moeten j dar deefe bewee-

gingen uit haaren aard niet dan ten behoude des menfcheliken lig-

haams, ende ter voortteelinge van dien ftrekken ; ende dat de Ver-

maaken daar uit onftaande, als ook het leeven, voor foo veele het

daarin beftaat, niet hooger dan ietvves beefelikj kan ofte behoor-

de te werdeu geagt.

Sulks wy nog andere menfchelijke Vermaakcn,diewymetde«

Beeften niet'gem een hebben in het byfonder voordraagen,eiide daar

van den Leefere de felvc vraagen doen moeten.

Naamelik buiten de beefighecden der Menfchen, om fig te er-

neeren ende )iaaren koft te bekoomen , die ons afgedwongen wer-

den» ende onder de vermaakelikheeden onfcs leevens niet gefteld

zijnj komt ons eerft in onfe gedagten, dat de xveelderigüe Men-
fchen fig plagren te vermaak en, met Huifen te bouwen^ Bogen ende

fitmgAAïdvn ie fUntmy Kinderen te tfclcn eode op te vofdcn, als ook
een
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een groot gefin te voeden, om daar van gediend ende ge-eerd te wer-

den i Sulks wy op ydcr van dien nu vraagen, of daar in niet meer
ongemaks, als vermaaks geleegen is ? ende of vvy die onder de

aller-grootfte Vermaaken onfes leevens Hellende, geene ree-

den hebben > om waarelik ons mnfchelïk^Leeven feer weinig te

agten.

Eindelik komt ons voor, dat de Menfchen» die met htt grootst

ooyerkg haar leeven doorbrengen» haar groorlte Vermaak ook ftcl-

len ende vinden, in hetonderfouken ende uitvinden der waarheid

ende nuttigheid aller faaken, ende infonderheid der geenen , waar

aan den Menfchen in het gemeen, ofte den uitfoukeren ende uit-

vinderen byfonderUk veel geleegen isj ook uit dien hoofde, dat

ïy daar naa een feer groot vermaak genieten, inden ommegange vn^t

andere Menfchen, die haar feer gelijken, ende dat fy Menfchen
onderling haaregedagten bekend maakende,met groot genougen

bevinden , daar in oever een te kooraen. Het welk alfoo waare-

lik de eenige menfchelijke bee{igheid,ende een gedeelte onfes lee-

vens is, waar aan geene andere ooverweegende otigemak^ken yallzijn,

wymet regt voor het meefte vermaak ende voor het fout onfes lee-

vens behoorden te houden. Dog alle andere ongemak^n onfes lee-

vens daar teegen in der fchaale gelegt weefcnde-, foo kan dat ver-

maak alleen in geenen deele alle de felve ongemakken ophaalen

,

gelijk men tendeefen opfigte van ouds met der waarheid fegt,dat

'de Menfchen in haar leeven voor een Uppaken mjn een Okshoofd

Afijn drinken moeten.
Dit aldus , van de faaken welke wy fonder eenige voorgaande

reedenkaavelinge beminnen, voorgedraagen hebbende j foo is nog
ooverig , dat wy ook voordraagen , die faaken van welken wy uit

der aard ende fonder eenige voorgaande oordeelen afkeerig zijn.

Ende oovermits die in feer grooten getaale zijn , foo fuUen wy

,

eeven gelijk wy van de beminneltke faaken gedaan hebben, niet

dan de voornaamftc dcv gevreesde oïic gehaate fiaken aanroeren, en-

de'daar naa van dcDood^ daar vvy allermeeil: voor gewoon zijn te

fchrikken, breeder fpreeken.

Dat wy fonder eenige voorgaande reedeneeringe de arremoede

vrecfcn, is ccncn yderc bekend, maar leerd ons alleen de reeden-

Yyyy K^'*-
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kjdveüng, dat de waare arremoedc beftaat in de bchouftigheedcn

van het gunt ons onnoodig is , om met ccn gefond lighaam te ken-

nen leeven-j waar toe fcer weinig van nooden isj ende wy ons fel-

ven wel onderfoukcnde, bevinden, dat wy meeft vieefcn, dat

ons ontbreeken fullen die dingen, Tonder welke wy onsvcrbeel-

den niet vermaakelik^zc konnen leeven, Ende oovermits wy nog-

tans- niet leeven van den oovcrvloed, ende dat onfe Natuur niet

alleen met weinige te vreeden is, maar dat wy ook met weini-

ge dingen wel aangelegt zijnde, veel gemakkelijker, dan met een

grooten oovervloed van dien, leeven : a Soo leerd het dg fel-

ven , dat wy de anemoede 'm fig felven weinig te vreefen heb-

ben.

Dat wy fonder ecnigc voorgaande oordeelen, alleen uit ecnen

aangebooren aard, de fcbande Coo feer vreefen, dat veele Mcn-
fchen liever Jlerven willen , dan die lijden 5 is niemanne onbekend j

Maar de Reedenkaaveling alleen leerd ons, dat wy door geene fchaH~

de die ons van andere Menfchen aangedaan werd , ofte foude kon-

nen werden, in ons felven minder zijn, ofte fouden werden, dan

wy te vooren waaren, ende dat de fcbande derhalven foo fcor niet

gevreefd behoorde te werden.^

Eindelik bevinden wy , dat wy Tonder eenige voorgaande ree-

denkaavelinge de Deod vreefen , als het aller-grootfte quaad , dat

ons foude konnen ooverkoomenj fonder te weeten, Wat de Deod

ZAf, ende tt^at quaad de felve ons aanhrengd^ ofte aanbrengen fa).

Weshalven wy daar oover aldus reedeneeren. De Dood der Men-
fchen nietwes anders zijnde, dan e,cn ft ilftand ofte ophouden aller

menfchelijke gedagten, willen, ende uitwerkingen van dien,

welke haaren oorfprong hebben uit de vereeuigwge onfer Siele,, als

voormeld met den menfchelijken ligbaame. Ende deefe Dood ofte

ftilftand aller menfchelijke werken, ontftaande uit , ofte eigend-

lik zijnde eene [cbeidwge onfer Siele van den menfchelijken ligbad-

me ; Soo behooren wy te weeren, dat die [cbeidïng niet ondlaat

ccnige veranderinge ofte verminderinge , die der Siele in fig fel-

ven-

a Natura j^aucK contenta. Vhitiir exiguo tnelius fi mvern uti,

b ^iuf "vemt e memofania dolenda venit, Hic mum abeneut ejh, f:il

cor\fcmMf i mlla f^Uefcere culp 4 .
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ven ooverkomtj ofte die fy onderworpen is; maar dat die fchci-

ding, dood ofte plftand , alleen onftaat uit fooJaanige vcranderingc,
vcrminderingC) ofte vernietiginge des n^cnfchelijken lighaams,

waar door ons Bloed in ons hert niet meer ter opkookinge ofce

opfiedinge bcquaam zijnde, aldaar ftil legt, endc niet meer op-
kookt , nogte cenige geeften naar booven in onfc Uerffenen fond -,

welker geellen bcvveegingen onfe Stel aldaar plagt te beftiercn,

terwijle de felven ook in onfer Stele eenige gedagten, op die be-
wcegingen flaanden» plagten te verwekken» welke nu aldaar, door
het ophouden aller betveegingen , niet meer tot eenige menfchelij-

kc gedagten opgewekt kan werden, nogte beflieren kan die be-
weegingen, welke daar niet zijn. Sülks ons lighaam ofte /^'^voor-
taan gants geene gemeenfchnp met onfer Stele, nogte onfe Siei

eenige gemeenfchap met onfen lighaame ofte Itjkf hebben kan.

Ende dat ons allen dit eenmaal feekerlik fal ooverkoomen, is ee-

nen ydere foo fcer bekend, dat het met dit feer aardig Francois

rcrsken , van ouds is uitgedrukt geworden::

Tïois cbofes font tout d'un accon.

La Coun, l'Eglife, & U Mort,

La Cotm prend a Droiói & a ton,

L'Eglifc prend du Vif & du Mort.

La Mort prend Ie foible & Ie fort.

Het welk wy, dog oncicrelijker, dus met Duitfe woorden trag-

ten te feggen

:

't Hof, Kmik-, en de Doody zijn al eens op gefmukt.
Want 't Hof 't al flings en regts , d'aar Dood en Leevend plukt.

De Dood, 't^/ jong of oud, en fwak of ftcrk , wegrukt.

Endc indien wy daar beneevens bedenken, dat een geeft, wiens

weefen in denken ende willen ofte niet willen bcftaat, gelukkig of-

te ongclukl.ig is, naar die gedai^tcn hem verblijden ofte bedrouvcn-,

ende dat d.iar en tcegen een mcnfchclik lighaam gecnc gedagten

in fig felven hebben konncndc, niet gcfegt kan werden, ver-

Y y y y 2 maak e-
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lïiaakelijke ofte drouvige gedagten te hebben* oi ^t\ gelukkig en*

de ongelukkjg te zijn : Soo volgd daar uit, dat vvy de verandering

cnde vernietiging onfes lighaams te gemoet fiende, die niet be-

hoorden te vreefen , nogte ons daar oover te bedrouven ; alü wce-

tende, dat het gunt ons waarelik gelukkig ofte ongelukkig raaa-

ken kan, naa de vernietiging des opgemelden lighaams, in fijn

geheel blijfd : Ende is dit het gunt de oude Wijfen ons geleerd heb-

ben, met te feggen, dat onfe Siel alfoo gewillig van, ofte uit

dit leeven behoorde te fcheiden, als wy met ons lighaam fchciden

uit eene maaltijd, daar wy met onfe Vrienden vroolijk zijn ge-

weeft, ende verfaadigd zijn geworden. <«

Sulks wy de reeden onderfoukende, waarom des niet te min

de Mcnfchen de Dood ten uiterften vreefen j geene konnen vinden 3

dan onfe langduurige Ktndfe Voor-oordeelen, ende hnge geu^oo)i~

te van ons lighaam feer te lieven ende te beforgen, op dat wyniet

door het quetfen onfes lighaams werden bcdroufd , ofte dat niet

ons lighaam door de Dood waarelik vernietigd werde: Ende blijfd

opgemelde vrees des doods ons voorneemendlik by, om dat wy
daar beneevens ons feer fwaarelik, felfs op onfe allcrhtfle reedeU'

J^^?rfiW/«^f in gewigtigc faaken 5 derven betrouwen; dan b ten zy

die door onfe eigene ondervindinge bekrafcigd konnen werden : het

welk , oovermits van den ftande onfer Siele , naa de fcheidinge

uit ende van den lighaame niet gefchieden kan : alfoo wy niet

van den Doode verrijfen , om ons felven als dan indagtig, ofte

ook anderen Menfchcn bekend te konnen maakcn , in wat voor

eenen ilande onfe afgefcheidene Sïel geweell: zy. Waarom ook
in ons die Liefde tot ons lighaam y ende óo^ vreefe van eenen ar-

gcr ftand onler Stele, dan wanneer de felve aan onfen lighaa-

me vcrecnigd is , des te meer vcroorlaakt werd , ende ons by
bii;fc.

Sulks wy ook daageliks bevinden, dat Mcnfchen die om haar

weldoen, ofte om dat fy naar de Reeden ende de Goddelike jvetten ge-

leefd hebben, ofte mecnen geleefd te hebben, door andere boo-

f'
a Difcedendum e vita iavquam fatur a Convkio.

b Nijï Demonflratio ca a Vrion , etioin a l'ojlerion confnjictur- qucd im»

foJ]]bile^
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fe Menfchen ter Dood vervolgd werden, daar dóór gemeenelik

in haare hoope van een beeter Leeven der Stele, naafy van den lig-

haame gefcheiden fal weefen , foo feer gefterkt werden, dat ly

niet alleen de fmerten des Doods, ende de vernietiginge haares

lighaams veragten, maar ook gaarne ende blygeeflig uit dit lee-

ven fchciden.

Gelijk wy ten allen tijden, felfs onder den Heidenen , hy den
Grieken ende domeinen gefien hebben j dat de Volitike Martelaars

y

weetende dat fy om de waarheid geleerd te hebben , ofte om
haare deugd ten rvelvaaren der gemeene Ingefeetenen hunnes Vaa-
derlands befteed, gedood fouden werden j foo feer op de Godde-

lijke Wi\shtid ende Goedheid vertrowd» ende van de felve foo

feekerlik eenen beeteren fland haarcr Siele verwagt hebben , dat

fy met eenen onbefchroomden gemoede der Dood te gemoet ge-

treeden zijn. Ende wy de flaalkens daar van fien konnen aan So-

crates, Seneca, Tbrafea, Vctus, Belvidim, Prifcm, &c.

Ende oovermits in geencn Lande ter weereld dan in Engeland

t

nu bekend is eene Volttike Regeefing, waar een Koning naar Regten,

ende ook in der daad den Wetten onderworpen is, gelijk het fel-

ven blijkt foo haaft aldaar een Varlament vergaaderd isj ende dat des

niec te min de Koning in het afweefen des Parlaments , van feer ou-
de tijden af, de Wetten foodaanig heeft doen uitvoeren, dat in

dien Lande alleen, meer als in alle andere Landen van Europa te

faamen, Menfchen zijn gedood, die geroemd hebben, als on-
fchuldige ende Volitike Martelaars y voor de Vrjheid ende de wettige

Kegeeringe des Lands , te ftervcn : Soo is geen wonder, dat men
daar ook veel racer Menfchen kloukelik ende onverfaagd ter dood
heeft ficn gaan, als in eenigen anderen Lando j fonder dat wy
het fclvcn toefchrijven konnen aan eenen byfondcrcn aard der £«-
gelfen: a Alfoo wy diergelijke Exempelen van kloukmoedighcid
omtrcnd de Dood in onfe Landen ook gefien hebben, by alle de
geencn die fig verfeekerd hebben oover het betragten van het
li'elvaarcn hunnes Vaadcrlands te werden gedood. Gelijk daar van
in den Jaarc lói^. ende in den Jaare 1672. felfs een oud Man van

Yyyy 3 drie

a Vide r.Smith de ]\rpt,hlica Agl. lil'. 2. c./'. 24.
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drie ende fecventig Jaarcn, cnde twee fccr vermaarde Uelden Ge*
broeders in den Slocmc haares lecvens, ons tot feer doorlugtc

bewijCen ftrckkcn konnen. Rchalven dat wy in alle Landen van

der Weereld , ende ten allen tijden feer doorlugte Voorbeelden

hebben geilen, aan Mannen cnde Vrouwen, die kloukmoedig
cnde blijdelik ter dood zijn gegaan, wanneer men haar heeft wil-

len doen affweeren eenen -Godsdienfl^ die in haargedagten de waar-

haftigc ende Goode aangenaam wasj als fig in foo eenen gevalle

verfeekerende> dat fy dit ftervelijken afgelegc hebbende , mee
de Kroone der Eevvige Gelukfaaligheid fouden werden ge-

kroond. <«

Sulks deefe foo Cimjidike 'a]s folttike Martelaars, ende alle die

om haare Deugd koomen te lijden, ons afgebeeld werden met
den foet-fingenden Siraaney endeden moedigen dapperen PMrde.

Ende de drie andere Fabulen ons afbeelden, alle foodaanige

Menfchcn, welke nooit te rcgt hebben bedagt, wat haar Leeven

cnde haare Dood zy : ende welke dien volgende met de voor-oor-

deelen haarer Kindsheid belaaden blijven: Waarom de eerfte dec-

fer drie Fa bul e m ons vertoond een Menfch, die fclfs teegen

den loope der Nature cnde onfen eigen aard , van de gebreeken

des Ouderdoms gaaren omjlaagen foude v/erdcn. De tireede vertoond

ons een Menfch, die liever als te llcrven , met alle de gebreeken

des Ouderdoms, ende des gcheclen mcnfchelijken leevens, altijds

befwaard foude weefen. Ende vertoond ons de derde Fa bul
alle foodaanige Menfchcn, welke fignog om wel te leeven, nog-

te om wel te Üerven bereiden : maar altijds het een ende het an'

ciev uitpllen , tot dat fy van der Dood vcrrafl: werden.

Sulks de eigentlijke fin deefer Fabulen is, ons te lecren:

b Dat die op God betrowd.

Gems wel heeft geboird,

Ende dat, gelijk een die wel geleefd heeft, niet quaalik llcrvcn

kanj ook een die quaalik geleefd hcefc, naaweiiks wel llervcn

kan.

a Sic al'.e , foo wel oude ah niewe Martelaars-huken der Clmjïer.en.

b In te Duminc fperavi non confimdor in dtemim in jnflitia tua Ubera

inc. ï'[alm 30.



Het Leeyen ende de Dood. 7^7
kan. Sulks wy,geduurende ons ydel Leevcn, tpel cUende ende vro»

///^zijnde, onbefchroomd de Dood behoorden te vcrwaoten, al-
tijds indagtig zijnde der volgende Heilige Woorden : „lEnde ik
„hoorde een flemme uit den Heemele , die totmyfeide, fchrijfa

„ Saaitg TLijn de Dooien , die in den Heere ftemn , van nu aan : Jaa fegt
„de Geeft, op dat fy ruften mogen van haaren arbeider endehaa-
,jrc werken volgen met haar. .^pocal.cap. 14.

p. c. p.

±) ie 't Leven en de Dood had^ tot een Slot^ befihreven,

Mocht dat niet üenvoldruht. De Dood ontwrong hem 'f Leven*

Doch z.ijn Gefcbrift en Naam "i^al leven eeuwen lang.

Dies ü dity elk^ten nutt\ %.ijn laatfte Swanen%^ng,

H. Sw.
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